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احلمد للـه رب العاملني والصالة والسالم عى أرشف األنبياء واملرسلني.. وبعد :
لة نقدمه إىل أبنائنا الطالب، متمنني أن  فهذا كتاب تاريخ األنبياء وأعالم املسلمني يف طبعته اجلديدة املعدَّ

حيقق األهداف التي ُألف من أجلها.
وحيتوي الكتاب عى ثالثة أبواب هي:

الباب األول ويتناول : 
قصة آدم عليه السالم، النبوة والرسالة وحاجة البرشية للرسل، نامذج من دعوات الرسل )من نوح عليه 

السالم حتى عيسى عليه السالم(.
الباب الثاين ويتناول : 

سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص )قبل البعثة، يف تبليغ الدعوة، يف اإلعداد للجهاد، سريته اخلاصة(.
الباب الثالث ويتناول : 

انتشار اإلسالم عن طريق الفتوحات اإلسالمية يف عهد )اخللفاء الراشدين، األمويني، العباسيني، ويف 
عهد العثامنيني( وانتشار اإلسالم عن طريق الدعاة والتجار.

غه األنبياء من رساالت طبقوها عى أنفسهم قبل دعوهتم الناس  وقد حرصنا يف هذا الكتاب عى إبراز ما بلَّ
الرباين، وبيان  تنفيذ للترشيع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص خاتم الرسل، ورسالته  املثل والقدوة لألمة، وألن  إليها فكانوا 
ألحكامه وألنه يف خلقه وصفاته وترصفاته مثال كامل لإلنسانية، فقد كانت سريته من أهم الدراسات، 
وسوف تظل معينًا ال ينضب مهام كثر عليها الواردون والتي بأثرها انترش اإلسالم عى أيدي املخلصني 

من قادة األمة ورجاهلا ومازال هذا األثر باقيًا إىل قيام الساعة.
وقد تم تعديل هذا املقرر وفق ما ورد من ملحوظات وتقارير سنوية نتيجة التقويم هلذا املقرر من قبل 

اإلدارة العامة للمناهج، وأيضًا االسرتشاد بام تم من تعديالت يف كتب وزارة الرتبية والتعليم.
وأما ما تناوله هذا الكتاب من تعديل فيشمل اآليت:

1- توثيق اآليات، وختريج األحاديث، وإضافة بعض اآليات واألحاديث التي ختص املواقف التارخيية املختلفة.

مقدمة الكتاب



2- اختصار بعض التفاصيل الفرعية، وإعادة صياغة بعض الفقرات هبدف الرتكيز عى احلقائق الرئيسة، 
مع مراعاة التقيد بأهداف املنهج.

3- تصحيح بعض املعلومات بعد الرجوع إىل املراجع املوثوقة.
4- رشح بعض العبارات واأللفاظ يف اهلوامش متى لزم ذلك.

5- تزويد الدروس باملعلومات اإلضافية أو العبارات التوضيحية، هبدف إثراء معلومات الطالب من 
غري مطالبته هبا.

والرسوم،  واجلداول،  واملصورات،  واملخطوطات،  اخلرائط  من  املتنوعة  التعليمية  الوسائل  إضافة   -6
واألشكال التي تساعد املعلم عى اإليضاح والطالب عى الفهم، وتوظيفها بام يكفل تنمية مهاراته 

من قراءة األشكال وحتليلها وتفسريها واستنتاج املعلومات ذات العالقة هبا.
7- تزويد بعض موضوعات املحتوى باألنشطة )الالصفية( بحيث تتفق مع ميول وحاجات املتعلمني 
بام يراعي الفروق الفردية بينهم ولتشجيعهم عى اإلقبال عليها، مستثمرين مصادر التعلم املتوفرة يف 

البيئة من املدرسة واملكتبة واملنزل وغريها.
8- وضع قائمة بأسامء املراجع ذات الصلة باملحتوى، يرجع املعلم واملتعلم إلثراء املادة التعليمية.

وأخريًا لكي حيقق هذا الكتاب غايته املنشودة البد من تضافر جهود الطالب مع جهود املعلم واألهل.
راجني من اللـه سبحانه وتعاىل أن نكون قد وفقنا يف حتقيق معظم متطلبات تطوير املقررات الدراسية 

بغرض أن تكون هذه الطبعة أكثر وضوحًا وتنظياًم وشمواًل عن الطبعات السابقة.

واللـه ويل التوفيق ...

جلنة تطوير مقررات العلوم االجتامعية
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الباب األول
األنبياء ودعواتهم

الفصل األول :
نشأة البشرية )قصة آدم عليه السالم(  

الفصل الثــاني :
النبوة والرسالة وحاجة البشرية للرسل  

الفصل الثالث :
مناذج من دعوات الرسل  

أ ــ نوح عليه السالم .  
ب ــ إبراهيم عليه السالم .  

ج ــ موسى عليه السالم .  

د ــ عيسى عليه السالم .  
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بعد أن خلق اللـه األرض والسموات، وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى، وزّين األرض بام 
ُيصلح معايش أهلها، وخلق املالئكة واجلن؛ اقتضت حكمته أن خيلق آدم عليه السالم وذريته. فأنبأ جل 

شأنه املالئكة أنه سيستـخلف يف األرض خلـقًا آخـر قـال تعاىل :﴿

﴾ )آية 30 من سورة البقرة(.
* ورد يف السنة النبوية حديث حيدد اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السالم اذكره وبني فضله.

كان سؤال املالئكة ـ يف اآلية السابقة ـ عى وجه االستعالم عن احلكمة ال عى وجه االعرتاض والتنقيص 
محأ  من  صلصال  من  فسواه  طني  من  برشًا  أرضه  يف  خليفته  تعاىل  اللـه  فخلق  هلم.  احلسد  أو  آدم  لبني 
مسنون)1(، ثم نفخ فيه من روحه فرست فيه نسمة احلياة، فصار برشًا سويًا ثم أمر مالئكته بالسجود له يف 
 ﴾ قـولـه تعـاىل : ﴿
                       )آية 71-72 من سورة ص(.

فسجد املالئكة إال إبليس، وكان من اجلن فقد عىص أمر ربه وكان من الكافرين. سأل اللـه سبحانه إبليَس 
عن سبب رفضه السجود آلدم، ورّد  كام زعم  كيف يسجد َمْن قد ُخلق من نار لَمْن قد ُخلق من طني؟

* مم خلق اللـه سبحانه املالئكة؟
* هل لتعدد ألوان برشة الناس عالقة بخلق آدم من تراب؟ استعن بأحد املراجع املوثوقة.

* ذكرت اآلية السابقة ثالث كرامات آلدم عليه السالم، ما هذه الكرامات، وهل هناك غريها؟

خلق آدم عليه السالم :

)1( الطني الصقيل.

الفصل
قصة آدم عليه السالم )أبو البشر(األول

نشأة البشرية
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شكل )1( شجرة األنبياء
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)1( ضنكًا : ضيقًا

الطرد بعصيانه وعناده عمدًا  بأن طرده من رمحته، فاستحق  إبليس عى عصيانه  اللـه جّل وعال  عاقب 
واستكبارًا عن امتثال أمر اللـه سبحانه، فسأل إبليس ربه أن ينظره إىل يوم الدين، وأن يمد له يف احلياة 
حتى يوم يبعثون، فأجاب اللـه سؤاله، وأقسم إبليس أن يفتن ذرية آدم عليه السالم ويغوهيم إال عباد 
اللـه املخلصني، وتوعد اللـه سبحانه وتعاىل إبليس وكل من أطـاعه من ذريـة آدم بالـنـار. قـال تعـاىل : 

﴿
﴾ )اآليات من 85-83 من سورة ص(.

قال تعاىل : ﴿

        
         

    ﴾         
)اآليات من 39-35 من سورة البقرة(.

خلق اللـه تعاىل آلدم عليه السالم زوجًا هي حواء، ثم أسكنهام اجلنة يأكالن منها رغدًا، وهنامها عن أن 
يقربا شجرة من بني أشجارها، ولكن الشيطان قد حّز يف نفسه أن ينعم آدم عليه السالم وزوجه هبذا النعيم 
وهو مطرود من رمحة اللـه ُمبعد عن جنته، فوسوس هلام، وزين هلام معصية رهبام، فأكال من الشجرة التي 
هنيا عنها، فكان جزاؤمها أن أخرجهام اللـه سبحانه وتعاىل من اجلنة، دار النعيم والنرضة والرسور إىل دار 
التعب والكدر والشقاء، وما أن أدرك آدم عليه السالم وزوجه خطيئتهام حتى دعوا رهبام مستغفرين، فقبل 
باهلبوط من اجلنة إىل األرض،  البرش وزوجه  أبا  أمر  اللـه سبحانه وتعاىل  إّن  اللـه توبتهام وغفر هلام، ثم 
وأنبأمها أن العداوة بينهام وبني إبليس ستظل قائمة، فليحذرا فتنته وال يصغيا إىل إغوائه، وأن هلام ولذريتهام 
يف هذه احلياة طريقني ال ثالث هلام، فإما اهلدى وإما الضالل، فمن اتبع هدى اللـه فال خوف عليه من غواية 

الشيطان، وأما من أعرض عن ذكر اللـه سبحانه واتبع سبيل الشيطان فسيكون عيشه ضنكًا )1(.

معصية آدم عليه السالم وزوجه لربهما:
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وملا هبط عليه السالم وزوجه إىل األرض وجداها مهيأة حلياهتام، فتكّون منهام ومن نسلهام أول أمة برشية 
يف التاريخ، أمة مسلمة فطرت عى التوحيد، فقد توىل آدم عليه السالم وزوجه تنشئة أبنائهام عى حب 

اللـه وطاعته. وماتا بعد أن انترش نسلهام يف األرض. انظر اخلريطة يف الشكل )2(
* مما عرفت عن بداية اخلليقة عىل األرض، بني رأيك يف نظرية التطور التي ذكرها دارون.

* استعن بمعلمَك ملعرفة ماهية نظرية التطور.

أول أمة بشرية يف التاريخ :

شكل )2( خريطة توضح مراحل انتشار ذرية آدم عليه السالم

ظهور االحنراف عن شريعة اللـه :

تـمـــــهــــــــيـــد
بعد عرشة قرون )1( من زمن وفاة أيب البرش عليه السالم حصل انحراف الناس عن عقيدة التوحيد التي 

فطروا عليها بعد أن انترش نسله يف األرض، ورشعوا يف إقامة أوىل املدنيات، فضّل خلق كثري منهم.
)1( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : »كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علي شريعة من الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين 

والمرسلين، وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة« رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ج2/ص480 .
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من الدروس املستفادة من قصة آدم عليه السالم :

1 ــ  وحدة األصل واملنشأ بالنسبة للجنس البرشي، قال تعاىل : ﴿
﴾ )من آية 1 من سورة النساء(.         

2 ــ  أن اللـه كّرم اجلنس البرشي عى بقية املخلوقات.
3 ــ أن خطأ آدم عليه السالم ليس موروثًاً وال عالقة ألبناء آدم بخطأ أبيهم.

4 ــ نفي الواسطة بني اخلالق واخللق فباب التوبة مفتوح أمام اخللق.
5 ــ أن املجتمع البرشي قام أساسه عى التوحيد وليس عى الرشك.

* بني العظة والعربة من دراستَك لقصة آدم عليه السالم.

* متى حصل انحراف الناس عن عقيدة التوحيد؟
* ما السبب يف انحراف الناس عن عقيدة التوحيد؟

* أتذكر توعد إبليس للبرشية. ماذا جيب عليهم وقد عرفوا ذلك؟
فبعث اللـه رسله مبرشين ومنذرين؛ حتى ال تبقى للناس عى اللـه حجة من بعد ما جاءهم احلق. فكان 

لكل أمة نبّي يدعوهم إىل اللـه سبحانه وتعاىل واتباع سبيله السوي.
قال تعاىل : ﴿

﴾ )آية 213 من سورة البقرة(.
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س1 : قال تعاىل : ﴿

﴾                              
أ ــ  ملاذا خلق اللـه سبحانه آدم عليه السالم وذريته؟           ب ــ ما معنى ما حتته خط؟

ج ــ وفقًا ملا ورد يف اآلية الكريمة ما هي متطلبات عامرة األرض املثى؟
س2 : كيف هيأ اللـه سبحانه وتعاىل األرض لإلنسان؟

س3 : اذكر سبب ما يأيت : 1- مكايد الشيطان لإلنسان.     
                                              2- سجود املالئكة آلدم عليه السالم.

س4 : حتدث عن قصة آدم عليه السالم يف اجلنة؟
س5 : قال تعاىل : ﴿

﴾                                  
اقرأ تفسري اآلية السابقة ثم أجب :

  أ   ـ عى ماذا تدل اآلية؟                                                 
بـ  ما جوانب إكرام اللـه سبحانه وتعاىل للبرش؟

ج ـ  ماذا جيب عى بني البرش جتاه هذا اإلكرام؟        
 د  ـ ما رأيَك بمن تكرّب عن أوامر اللـه؟

هـ ـ  ما املعيار احلقيقي للتفريق بني بني البرش؟

األســــــــــــــئـلــة

1- اشرتك  مع جمموعة من زمالئك يف تصميم وإعداد جملة جدارية بعنوان نشأة البرشية حتوي عىل :
أ ـ األحاديث الصحيحة التي ورد فيها عن خلق آدم عليه السالم.

ب ـ الدروس والعرب من قصة آدم عليه السالم.
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هي الصلة بني اللـه تعاىل وصفوته من خلقه عن طريق املالئكة أو من وراء حجاب، أو بالوحي إليهم.

هم صفوة الخلق، وأئمة الهدى، والمثل الكامل لإلنسانية، ومن أفضل الناس علمًا وعماًل وُخلقًا، ومن 
أجدر البـشر بحمل رساالت رب العالمين ودعوة الخلق إلى الله تعالى، وجميعهم رجال قال تعالى : 

﴾ )آية 7 من سورة األنبياء(. ﴿
واألنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن الكريم هم بعض الذين عرفتهم البرشية منذ فجر تارخيها، قال تعاىل:

 ﴾ ﴿
)آية 164 من سورة النساء(.           

الفصل
النبوة والرسالة وحاجة البشرية للرسلالثاني

تعريف النبوة :

الفرق بني النبوة والرسالة :

مزايا األنبياء والرسل :

﴾ )آية 52 من سورة احلج(. هناك فرق بني النبي والرسول، قال تعاىل : ﴿
ُأنزل إليه  كتاب ورشع مستقل مع  دلت اآلية الكريمة عى أن كليهام مرسل، ولكن الرسول هو الذي 
الناس إىل  أن يدعو  إليه  ينزل عليه كتاب. وإنام أوحي  الذي مل  النبي فهو  أما  نبوته.  تثبت  التي  املعجزة 
رشيعة رسوٍل قبله كأنبياء بني إرسائيل الذين كانوا يدعون الناس إىل ما يف التوراة، وهذا يعني أن كل 

رسول نبي، وليس كل نبي رسوال.
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تعدد ظهور األنبياء يف املجتمعات البرشية منذ أن ظهر االنحراف يف ذرية آدم عليه السالم إىل عرص النبوة 
املحمدية ألسباب هي :

أوالاً : الدعوة إىل التوحيد والتحذير من الرشك كام قال تعاىل : ﴿
﴾ )من آية 36 من سورة النحل(. 

ثانيـااً  : حاجة كل أمة إىل البالغ والدعوة، فكان كل نبي يبعث إىل قومه خاصة، وقد يظهر أكثر من نبي يف 
زمن واحد. فلم ختل أمة يف التاريخ من رسول يدعوها إىل عبادة اللـه تعاىل ويرشدها إىل احلق، قال جل شأنه: 

﴾ )آية 47 من سورة يونس(. ﴿
رابـعـااً : تطور عقول الناس وجتارهبم. ثـالـثـااً  : اختالف البيئات والظروف.  

خامسااً : حتقيق التدرج يف الترشيع)1(

إن تعدد الرساالت اإلهلية ال يعني أن هناك تناقضًا بينها، فكلها صدق وعدل يف مجلتها وتفصيلها، 
زمنية  وملدة  معينني  بأقوام  خاصة  لإلسالم  السابقة  الرساالت  وكانت  بعضًا  بعضها  ُتصدق  وكلها 
كبري  عدد  بعث  بعد  ـ  واالجتامعي  الفكري  النضج  من  متقدمة  مرحلة  البرشية  بلغت  فلام  حمدودة. 
طبيعتها،  حيث  من  السابقة  النبوات  نوع  من  نبوة  بظهور  تعاىل  اللـه  حكمة  قضت  ـ  األنبياء  من 
النبوات،  ختمت  هبا  التي  الرسالة  هي  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبوة  فكانت  وشموهلا،  عمومها  حيث  من  وخمتلفة 
وبتعاليمها ختمت الرشائع، وكمل الدين الذي ارتضاه اللـه جلميع عباده إىل آخر الزمان. قال تعاىل : 

﴾ )من آية 3 من سورة املائدة(. ﴿

أسباب بعث اللـه لألنبياء :

أســــباب تعدد الرســـاالت :

أما الذين ذكروا بأسامئهم فعددهم مخسة وعرشون رسواًل.
* اذكر أسامء بعض األنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن الكريم.

)1( يوضح املعلم معنى التدرج يف الترشيع برضب األمثلة.
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الوحي: هو إبالغ اللـه سبحانه وتعاىل لنبي من أنبيائه عليه السالم بحكم رشعي أو نحوه وهو عام لألنبياء 
مجـيـــعـًا، كــام يف قـولـه تـعـاىل : ﴿

﴾ )آية 163 من سورة النساء(.
وتعترب ظاهرة الوحي من الظواهر اخلارقة التي ترافق النبوة 

كظاهرة املعجزة.
* سبق لَك دراسة صور نزول الوحي عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اذكرها.

* عدد بعض املعجزات التي رافقت األنبياء.

ظـــاهــــرة الوحـــي :

األنبياء عليهم السالم أفراد من البرش مثل سائر الناس، إال أن اللـه تعاىل ميزهم عنهم بأن نزههم عن 
لالقتداء  ومثاًل  كاملًة  نامذج  وجعلهم  الكريمة  باألخالق  وحاّلهم  املعايص،  من  وعصمهم  السيئات، 
واهلداية يف رقي إنسانيتهم وخلوصها للـه تعاىل، وهم مجيعًا صادقون مصدقون عند اللـه تعاىل، وخيربون 
باحلق، ويأمرون بالعدل، ويدعون إىل عبادة اللـه وحده ال رشيك له. وال شك أن اختيارهم من البرش 
ُيسهل مهمتهم وجيعل التفاهم  معهم أيرس وأقرب إىل نفوس من ُأرسلوا إليهم، وقد أوجب اللـه تعاىل عى 

املسلم اإليامن هبم مجيـعًا دون تـفـريق. قال تعاىل : ﴿

﴾ )آية 136 من سورة البقرة(.

طبيعة األنبياء ومهمتهم :

املعـجــزة : أمر خارق للعادة 
يظهره اللـه عى يد نبي تأييدًا 
بمثله  البرش  يعجز  مما  لنبوته 

ويكون مقرونًا بالتحدي.
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س1 : عرْف ما يأيت: النبوة، النبي.
س2 : ما املقصود بالوحي اصطالحااً؟

س3 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيام ييل:
أ ــ األنبياء والرسل من )املالئكة، البرش، اجلن(.

ب ــ تعترب ظاهرة الوحي من الظواهر )اخلارقة، العادية، النادرة(.
ج ــ عدد األنبياء الذين ورد ذكرهم يف القرآن الكريم )15، 20، 25(.

س4 : اذكر سبب ما يأيت:
أ ــ عصم اللـه الرسل عليهم السالم دون غريهم.

ب ــ كّرم اللـه الرسل باملعجزات.
س5 : وضح احلكمة من تعدد األنبياء.

س6 : كيف يصل اإلنسان إىل تزكية النفس وتطهريها؟
س7 : بنينّ أوجه الشبه واالختالف بني رسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص وباقي النبوات.

س8 : استخلص من الدرس:
أ ــ  مهام الرسل عليهم السالم.       ب ــ أسباب نجاح الرسل عليهم السالم يف دعوهتم.

س9 : بم ميز اللـه األنبياء و الرسل ؟

األســــــــــــــئـلــة

ْف زمالءك عرب اإلذاعة أو جملة احلائط املدرسية ما ييل:  عرِّ
1- الفرق بني األنبياء والرسل عليهم السالم.

2- مهمة األنبياء عليهم السالم.
3- واجبنا نحو األنبياء والرسل واملالئكة عليهم السالم.
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الفصل
قصة نوح عليه السالمالثالث

مناذج من دعوات الرسل 

أتى نوح عليه السالم بعد وفاة آدم عليه السالم بألف سنة)1(. عندما عبد الناس األصنام ورشعوا يف الضاللة 
والكفر، فبعثه اللـه رمحة للعباد، فكان أول رسول إىل أهل األرض بعد آدم عليه السالم، وقد لبث نوح عليه 
السالم يف قومه ألف سنة إال مخسني عامًا وهو يدعوهم لياًل وهنارًا رسًا وجهارًا إىل توحيد اللـه واإليامن 
باآلخرة، وينهاهم عن عبادة غري اللـه.  فامذا كانت حصيلة هذه الفرتة الطويلة من الدعوة إىل اللـه واجلهاد 
يف سبيله؟ مل تكن إال فئة قليلة من املؤمنني وكانوا من املستضعفني أما عْلية القوم  من ذوي الرشف واجلاه 
والنفوذ  فقد كذبوه وزجروه، وسّفهوا دعوته واهتموه باجلنون، وسخروا منه ومن أتباعه ثم إهنم أعلنوا 
  ﴾ متسكهم بأصنامهم. قال تعاىل : ﴿
                 )آية 23 من سورة نوح(.

* متى بدأت عبادة األصنام؟
* هل املدة التي بقي الناس فيها عىل التوحيد بعد وفاة آدم عليه السالم طويلة؟ وعىل ماذا يدل ذلك؟

* ملاذا يعد نوح عليه السالم أول رسل اللـه إىل أهل األرض؟

أولو العزم من الرسل هم الذين ارتقت  قوة إرادهتم يف سبيل اللـه إىل مستوى العزم الذي يستطيعون 
به تنفيذ ما يريدون مما يريض اللــه تعاىل  بمستوى من اإلرادة فيتحـملون الشـدائد الكـربى بصـرب

نوح أول رسل اللـه الداعني بدعوة التوحيد :

)1( انظر اهلامش ص11 .
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عيسى  موسى،  إبراهيم،  نوح،   : مخسة  وهم  بمنارهم  واالهتداء  باإلسوة  اخللق  أحق  وهم  وجلد 
عليهم السالم وحممد ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن آدم عليه السالم منهم، ألن إرادته مل تقَو عى تنفيذ كل العهد الذي 

﴾ عهد اللـه له  به قال تعاىل : ﴿
                                                                                                               )آية 115 من سورة طه(.

دعوة نوح عليه السالم لقومه :
استنفد نوح عليه السالم كل سبل اإلقناع واهلداية، ومل جيد من قومه إال إعراضًا عن احلق وسخرية وهم 

يطاردونه ويفرتون عليه.
* اقرأ سورة نوح من اآلية )5( وحتى اآلية )9(، ثم بني أساليب دعوة نوح عليه السالم لقومه.

شكا نوح عليه السـالم أمـره إىل اللـه تعـاىل فدعـا ربـه قائاًل يف قوله تعاىل : ﴿

﴾ )آية 26-27 من سورة نوح(.

* هل استجاب اللـه سبحانه وتعاىل لدعاء نوح عليه السالم؟ وكيف؟
* بم أوصاه أن يصنع؟ وما املهنة التي قام هبا نوح للقيام هبذه الصناعة؟

* هل َسِلم نوح عليه السالم من هتكم قومه  املرشكني؟ وماذا كان رده عليهم؟
* بامذا أمره اللـه سبحانه وتعاىل بعد االنتهاء من هذه الصناعة؟

وارتفاعها  ذراع  ستامئة  وعرضها  ذراع  ومائتا  ألـف  السفينة  طـــول  أن    عبــاس  ابن  ذكـــر 
ثالثون ذراع وكانت ثالث طبقات كل واحدة عرشة أذرع. السفى للدواب والوحوش والوسطى 

للناس والعليا للطيور وكان باهبا يف عرضها وهلا غطاء من فوقها مطبق عليها.
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)2( يبرز المعلم اإلعجاز اإللهي في حمل السفينة من هذه األنواع من ذوات األرواح. )1( الفلك : السفينة  

استجاب اللـه لدعاء نوح عليه السالم وأوحى إليه أن يصنع الفلك )1(.
وطلب اللـه سبحانه وتعاىل منه أالَّ خياطبه يف الذين كفروا وظلموا أنفسهم وظلموا غريهم فإهنم مغرقون. 

﴾ )آية 27 من سورة املؤمنني(. قال تعاىل : ﴿

وأخذ نوح عليه السالم يف بناء السفينة ولكنه مل َيْسَلم من هتكم القوم املرشكني وهم يسخرون من نبي قد 
صار نجارًا، يبني سفينة يف مكان قيص عن البلدة حيث ال بحار وال أهنار هناك غري أنه مل يأبه باستهزائهم بل 

إن نوحًا عليه السالم كان يسخر  من املسـتهزئني قال تعاىل : ﴿

﴾ )آية 39 من سورة هود(.
أمر اللـه سبحانه وتعاىل رسوله الكريم أن يعمد إىل السفينة مع أهله املؤمنني من قومه وأن حيمل معه من 
كل نوع من احليوانات وسائر ما فيه روح زوجني)2(، ملاذا؟ وأمره أن حيمد ربه عى ما سخر له من هذه 
السفينة. ثم أطلق اللـه تعاىل القوى الكونية؛ لتكون يف خدمة عبده املغلوب  نوح عليه السالم واملؤمنني 
ولتبطش بالقوم الظاملني، وكان فوران التنور عالمة عى إنزال العذاب فأمطرت السامء مدرارًا، وتفجرت 
الطوفان فهرع  بدأ  باملياه. وهكذا  القيعان  املتدفقة، وطفحت األهنار، وامتألت  بالسيول  عيون األرض 
اللـه سبحانه ورعايته وهي  نوح عليه السالم وأهله واملؤمنون إىل السفينة وانطلقت السفينة عى بركة 
جتري باملؤمنني يف موج كاجلبال، واملرشكون يصارعون املوج، واملوج يرصعهم حتى ابتلعهم املاء، فكانوا 
من املغرقني. كان من بني من هلك بالطوفان ابن نوح وكان شقيًا عاصيًا، وملا سأل نوح ربه عن هالك ابنه 
مع من هلك يف الطوفان مع وعد اللـه له بنجاته ونجاة أهله  أخربه اللـه أن ابنه ليس من أهله ُرغم أنه من 
صلـبـه معـلاًل ذلك بأن عمل ابنه الكافــر عمٌل غــري صالـح وبذلك فال يكون من أهله الذيـن ُوعـــدوا 

بالنـجـاة. قال تعـاىل : ﴿

﴾ )آية 46-45 من سورة هود(.
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1ــ وجوب  الصرب عى الدعوة إىل اللـه واحتامل األذى يف سبيله عّز وجل.
2ــ أن العالقة بني الناس يف املجتمع املسلم تقوم عى أساس اإليامن باللـه سبحانه وتعاىل.

3ــ أن اللـه سبحانه وتعاىل يتوىل املؤمنني وينجيهم بام يشاء بوسائل متعددة.
4ــ وجوب شكر اللـه سبحانه وتعاىل عى نعمه وعدم االنشغال هبا عن املنعم.

الدروس املستفادة من القصة :

وأدركت رمحة اللـه نوحًا عليه السالم تطمئنه بعد أن أقلعت السامء وغيض املاء ونفذ قضاء اللـه يف القوم 
املرشكني، ورست السفينة عى جبل اجلودي، هكذا ابتدأت صفحة جديدة يف تاريخ البرشية برسوله نوح 
عليه السالم أيب البرش الثاين والذين معه من املؤمنني عى األرض، حتفهم العناية اإلهلية ليبدأوا مرة أخرى 

حياة التوحيد والعبودية للـه رب العاملني.

أخي الطالب أنت تعلم أن والديَك يدعوان لك باهلداية والصالح فابذل بدورَك 
األسباب املؤدية إىل ذلك.
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مل متض حقبة من الزمن عى الطوفان الذي حدث يف عهد نوح عليه السالم، حتى انحرف الناس عن 
عقيدة التوحيد، وختبطوا مرة أخرى يف عبادات الرشك والوثنية. ويف موطن البابليني بالعراق عاد الناس 
إىل عبادة األصنام والكواكب والنجوم، وصار »مردوخ« كبري أصنامهم ببابل حمط آماهلم، ومناط عبادهتم 

ب نفسه إهلًا ودعا الناس إىل عبادته. وتقديسهم، بل إن النمرود بن كنعان  ملك بابل  قد َنصَّ

يقول اللـه تعاىل : ﴿

﴾
)آية 74-69 من سورة الشعراء(.          

* بني من خالل اآليات السابقة ملن كانت دعوة إبراهيم عليه السالم وبمن بدأ؟
* ملاذا عبد قوم إبراهيم عليه السالم األصنام؟

الفصل
دعوة إبراهيم عليه السالم الثالث

احنراف الناس يف العراق القديم :

نشأة إبراهيم عليه السالم :

يف تلك البيئة الوثنية الفاسدة، نشأ أبو األنبياء إبراهيم اخلليل عليه السالم، وقد آتاه اللـه الرشد وهداه إىل 
احلق، فعرف بصائب رأيه ووحي ربه، أن اللـه واحد وأنه املهيمن عى هذا الكون، لذلك عزم عى ختليص 
قومه من هذا الرشك وهذه األباطيل بدعوهتم إىل توحيد اللـه، وكان والد إبراهيم عليه السالم )آزر( يف 
والده وهو  فعل  السالم  إبراهيم عليه  ويبيعها، وقد عزَّ عى  ينحتها  كان ممن  بل  مقدمة عابدي األصنام، 

أقرب الناس إىل قلبه، فرأى من واجبه أن خيصه بالنصيحة وحيذره من عاقبة كفره.
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مل يبدأ إبراهيم عليه السالم الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته، أو حتقري آهلته؛ لئال ينفر منه أو يصم أذنيه عنه، أو يرميه 
بالعقوق واجلحود، بل سأله برفق وتأدب عام يدعوه لعبادة أصنام ال تسمع وال تبرص،  وال تستطيع أن تدفع 
بالًء أو  تصيبه بخري، واستمر معه بالنصيحة واجلدال باحلسنى  والتلطف بالعبارة، غري أن األب أنكر النصيحة 
وتوعد ابنه إن مل يُثْب إىل رشده لريمجّنه باحلجارة، وحني جاء الرْد قاسيًا من األب مل يقابل االبن أباه باملثل بل قال: 

)سالم عليك( أي ال يصلك مني مكروه بل أنت سامل من ناحيتي وزاده خريًا حني قال : )سأستغفر لك ريب(
* اقرأ احلوار الذي دار بني إبراهيم عليه السالم وبني أبيه يف سورة مريم من اآلية 41 إىل اآلية 48 .

وملا تبني إلبراهيم عليه السالم أن أباه عدو للـه تربأ منه يف قوله تعاىل : ﴿
﴾ )من آية 114 من سورة التوبة(.

وسائل إبراهيم عليه السالم يف الدعوة :

أ ــــ مــع أبـيـــــه :

ب ــــ مــع قــومه :

ملا خاب رجاء إبراهيم عليه السالم يف أبيه، اجته إىل قومه، واستدرجهم إىل جمادلته، فكشف هلم عن فساد اعتقادهم 
وباطل ما يعبدون من األصنام. وقد أقروا أهنا ال تسمع داعيًا، وال متلك هلم رضًا وال نفعًا، وأهنم عبدوها؛ ألهنم 
وجدوا آباءهم هلا عابدين، ثم بني هلم أنه ُأرسل إليهم باهلدى ودين احلق، وأن رهبم  املستحق للعبادة  هو فاطر 

الساموات واألرض، ومدبر شؤوهنا، إال أهنم أعرضوا عن دعوة إبراهيم عليه السالم ومل يستجيبوا له.

اقــرأ :
1ـ  اآليات )83-74(  من سورة األنعام ثم بنّي احلقيقة التي أراد إبراهيم عليه السالم إيصاهلا لقومه.

2  ـ اآليات )70-57( من سورة األنبياء ثم بنّي اآليت :
أ ـ الشاهد من اآليات عى إقرار قوم إبراهيم عى أنفسهم بالرشك.
ب ـ أسباب عزم قوم إبراهيم عى حرقه رغم علمهم أهنم ضالون.
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)1( إسماعيل يتصل به نسب نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وإسحاق ينتسب إليه يعقوب وأسباط بني إسرائيل الذين كان فيهم كثير من األنبياء وختموا 
بعيسى عليه السالم.

أن  السالم  عليه  إبراهيم  وجد  عندما 
التوحيد،  لدعوة  مالئمة  غري  بابل  أرض 
بيت  يف  رحله  حط  حتى  وسار  وطنه  ترك 
عليه  إبراهيم  وكان  بفلسطني.  املقدس 
السالم وزوجته سارة قبل ذهاهبام  إىل بيت 

املقدس قد استقرا يف مرص.
عليه  بإبراهيم  العمر  تقدم  أن  وبعد 
بولديه  اللـه  رزقه  شيخًا  وأصبح  السالم، 

إسامعيل من هاجر وإسحاق من سارة )1(.
بسهم  أرْش  ثم   )3( الشكل  يف  اخلريطة  انظر   *

ينطلق من أرض بابل إىل بيت املقدس.
* ماذا تعرف عن قصة ملك مرص الظامل مع سارة 

وهديته  إلبراهيم عليه السالم؟
بين  أمه  السالم مع  نشأ إسماعيل عليه 
تركهم  أن  بعد  الحجاز  في  ُجْرُهم  عرب 
شب  ولما  مّكة،  في  السالم  عليه  إبراهيم 
بأمر  والده  مع  قام  عوده  واشتد  إسماعيل 
اللـه  وعبادة  للتوحيد  بيت  ببناء  اللـه  من 

في األرض المقـدسـة بمـكة قال تعالى :

شكل )3( خريطة توضح مواقع املدن التي رحل إليها إبراهيم عليه السالم

رحلة إبراهيم عليه السالم إىل فلسطني ومكة :

شكل )4( صورة حديثة للمسجد احلرام يتضح فيها مقام إبراهيم واحلجر.
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1 ــ إن إبراهيم عليه السالم هو أبو األنبياء وأبو هذه األمة.
2 ــ  إن إبراهيم عليه السالم أول من أرسى قواعد التوحيد.

3 ــ  إن اللـه سبحانه وتعاىل هو الذي وضع سنن الكون، وهو وحده الذي يستطيع أن يغريها ويبطل 
مفعوهلا وليس بإمكان البرش أن يترصفوا يف سنن الكون.

4 ــ  إن إبراهيم عليه السالم كان مثال الرب والرمحة، والعفو والتقوى، والوفاء بالعهد مع الناس كافة، 
ومع أبيه خاصة.

5 ــ  املفاضلة الكاملة بني الكفر واإليامن. فقد تربأ إبراهيم عليه السالم من أبيه عندما أرص عى الكفر.  

﴿
﴾ )آية 26 من سورة احلج(. وكان من رؤيا إبراهيم عليه السالم )1( قصة الذبح. بعدها 
عاد إبراهيم اخلليل عليه السالم إىل فلسطني، حيث قىض بقية حياته يعبد اللـه ويدعو إىل التوحيد حتى 

وافاه األجل، ودفن بمدينة اخلليل بفلسطني.

)1( يطلب املعلم من الطالب قبل احلصة بوقت كاف حتضري قصة هاجر مع سارة ثم قصتها مع ابنها إسامعيل عندما تركهام إبراهيم عليه 
السالم يف مكة يف واد غري ذي زرع وقصة الذبيح ويناقش معهم الفوائد من هذه القصص خالل الدرس وعالقة ذلك بمناسك احلج.

الدروس املستفادة من القصة :
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كانت جماعات من بني إسرائيل وهم ذرية أبناء يعـقـوب بن إسـحق بن إبراهيـم عليـهم السـالم قد 
نزحت من بالد الكنعانيين واستـقرت في مصـر، وكان 
هؤالء موحدين حنـفاء على دين إبراهيم عليه السالم، 
يعبدون  مشـركين  كانـوا  الذين  المصـريين  بخالف 
األصنام واألوثان. ولما تكاثر بنو إسـرائيل في مصر، 
خطرة  ودينية  سـياسية  قوة  نوا  يكوِّ أن  الفراعنة  خشي 
اضـطهادهم  إلى  فعـمدوا  البالد،  حـكم  في  تنافسهم 

والتـنكيل بهم.
* اذكــر اسـم بـالد الكـنـعانـييـن من خـالل الخـريطة 
شـكل )5( ثم تـتـبْع بسـهم نـزوح الكنـعانيـين من 

بالدهم إلى مصـر.

الفصل
الثالث

استقرار  بين إسرائيل يف مصر :

الفصل
دعوة موسى عليه السالم الثالث

استقرار  بين إسرائيل يف مصر :

شكل )5( خريطة توضح بالد الكنعانيني وموقع جبل الطور.نشأة موسى عليه السالم يف مصر :

ولد موسى عليه السالم يف مرص يف وقت تعاظم فيه بطش الفراعنة ببني إرسائيل، وشاء اللـه عّز وجل 
أن يرتبى موسى عليه السالم وينشأ يف قرص فرعون مرص حتى بلغ أشده )أربعني سنة( وآتاه اللـه العلم 

واحلكم والنبوة.
* كيف وصل موسى عليه السالم إىل قرص فرعون؟ ومتى كان ذلك؟
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)1( يقال إنه النبي شعيب عليه السالم حيث عاش بعد هالك قومه إىل أن أدرك موسى عليه السالم.

حدث أن قتل موسى عليه السالم مرصيًا باخلطأ دفاعًا عن إرسائييل.

* ما اآلية التي تدل عىل ذلك؟

وعندما بلغ فرعون اخلرب استدعى موسى، فعلم موسى عليه السالم أن القوم يتآمرون للفتك به عندها 
هرب من مرص إىل مدين )جنوب فلسطني(.

ويف مدين وجد موسى عليه السالم األمان يف بيت راٍع )1( مؤمٍن وقوٍر.

* كيف تعرفا عىل بعضهام؟ وما القصة التي مجعت بينهام؟  

وتوطدت بينهام عرى الصداقة والقرابة، فقد زوج هذا الشيخ الكريم موسى عليه السالم إحدى ابنتيه 
بعدما رأى منه القوة واألمانة، وملا طال املقام بموسى عليه السالم يف أرض مدين، عزم عى العودة إىل 
مرص، وما أن أدرك طور سيناء حتى ضّل موسى عليه السالم الطريق، وهو يف حرية من أمره واجلو بارد 

رأى نارًا عى بعد، فطلب من أهله أال يربحوا مكاهنم لعله  يأتيهم منها بشعلة من نار.

* كم مكث موسى عليه السالم يف مدين؟ اقرأ اآلية )27( من سورة القصص والتي تبني ذلك.

بعد أن تنبأ السحرة لفرعون بأن هالكه سيكون عى يد غالم من بني إرسائيل، حرص فرعون عى 
قتل كل غالم يولد هلم، إال أن قدر اللـه العظيم الذي ال ُيامنع وال خُيالف، حكم أن يكون هذا الغالم 

هو الذي يتبناه ويربيه يف بيته دون أن يّطلع عى رّس وجوده، ثم يكون هالكه عى يديه.

خروج موسى عليه السالم من مصر ثم عودته إليها :
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ملا دنا موسى عليه السالم من موضع النار يف وادي طوى سمع نداًء علويًا قال تعاىل : ﴿

﴾
                 )اآليات 11-13 من سورة طــه(.

وهكذا كان ذلك النداء الرباين يف طور سيناء إيذانًا ببدء نبوة موسى عليه السالم )كليم اللـه( وبعث معه 
أخاه هارون، تلبية لرغبة موسى وأمرمها بالذهاب إىل فرعون الذي طغى وجترب.

ملا وصل موسى عليه السالم إىل موضع النار وضع يده عى وجهه من شدة ذلك النور  مهابة له، 
وخوفًا عى برصه، ثم وهبه اللـه معجزيت العصا واليد، وفيها طلب موسى عليه السالم أن يشد 

عضده بأخيه هارون عليه السالم؛ ألن يف لسانه لثغة. وهبذا أصبح هارون عليه السالم نبيًا.

بدء نبوة موسى عليه السالم :

توجيه الدعوة إىل فرعون :

﴾ )آية 43-44 من سورة طه(. قال تعاىل : ﴿

فرعون  اإلهلية، ورشع  الرسالة  وبلّغاه  فرعون  إىل  وذهبا  أمر رهبام،  السالم  عليهام  وهارون  لبى موسى 
جيادل مـوسـى يف ربوبـيـة اللـه قـال تعـاىل : ﴿

﴾ )آية 23-28 من سورة الشعراء(.
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فثار فرعون واضطربت نفسه، وّلج يف غضبه، وعجزت حجته وعمد إىل التهديد والتخويف كام قص 
 ﴾ اللـه سبحانه عنه يف قوله تعاىل : ﴿
                )آية 29 من سورة الشعراء(.

)1( يقال إن هذا الرجل هو ابن عم فرعون، وكان مؤمنًا يكتم إيامنه.

معجزات موسى اإلهلية : 

عرض موسى عليه السالم على فرعون ما أوتي من آيات، فقال: أو لو جئتك بحجة دامغة تزيل عنك 
الريب والشكوك ؟ فقال فرعون : إذن فآت بها إن كنت من الصادقين، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين، وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا إشعاع ينبعث منها كأنها القمر. رأى فرعون والمأل الضال 
من حوله هاتين المعجزتين اإللهيتين، فما انصاعوا للحق بل تمادوا في تكذيب موسى، وزعموا أنه 
ساحر عليم، وأنه يريد أن يخرجهم من مصر بسحره ليتملك عليها ثم سألهم فرعون، وهو الذي ادعى 
األلوهية وتجبر، بماذا يشيرون عليه، فأشاروا عليه بأن يمهل موسى وأخاه ويبعث في طلب السحرة من 
أنـحـاء مصـر، وحـدد يوم الزيـنـة موعـدًا ليتبارى فيـه السـحرة مع موسى عليه السالم قـال تعالى : 

﴾ )آية 59 من سورة طه(. ﴿

فشل فرعون يف حتدي موسى عليه السالم، وأرص عى عناده ومتادى يف كفره وراح ُينزل ببني إرسائيل 
أنواع الظلم والعذاب من تقتيل ألبنائهم واسرتقاق نسائهم، بل إنه تآمر مع بعض قومه عى قتل موسى 
واخلالص من دعوته، غري أن رجاًل )1( من آل فرعون، يكتم إيامنه باللـه، دافع عن موسى وهناهم عن 
قتله وقال هلم: لو ُفرض أن موسى كاذب فيام يقول ما نالكم رضر من كذبه، ولو أنه كان صادقًا ألصابكم 
بعض الوعيد الذي توعدكم به، ولو أن العذاب نزل بكم فمن يستطيع أن يدفعه عنكم؟ ثم ذكرهم هذا 

الرجل املؤمن بام حل من عذاب بأقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. 

وهكذا استجاب اللـه لدعاء موسى عليه السالم عى فرعون وملئه أن يطمس أمواهلم ويشدد عى قلوهبم 
فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم. 



30

خروج موسى عليه السالم من مصر ونهاية فرعون : 

* سلنّط اللـه على فرعــون وقومه أنــواعااً من العــذاب حلت بهم بدعـاء موسـى عليه السالم عليـهم، 
بيـن بعض منها.

األمر  باملؤمنني وتعذيبًا، جاء  إعراضًا عن احلق، وعتوًا كبريًا يف األرض وتنكياًل  زاد فرعون وقومه  ملا 
اإلهلي ملوسى عليه السالم باخلروج من مرص، فخرج ببني إرسائيل رسًا قاصدًا فلسطني، فلام علم فرعون 
بذلك، جهز جيشًا كبريًا ملطاردهتم واحليلولة دون هروهبم من البالد، وما أن وصل بنوا إرسائيل إىل خليج 
السويس حتى أدركهم فرعون وجنوده، فدب الرعب يف نفوس بني إرسائيل، وأيقنوا باهلالك فطمأهنم 
موسى عليه السالم قائاًل: ال ختافوا إن ريب معي سريشدين إىل طريق النجاة، عندئذ أوحى اللـه ملوسى أن 
يرضب البحر بعصاه ففعل، فانشق املاء وظهرت عدة طرق يابسة يف البحر فسار فيها بنو إرسائيل وعربوا 
البحر، وما أن رأى فرعون وجنوده طريقًا يابسًا يف البحر حتى اندفعوا فيه خلف بني إرسائيل، ومل يكادوا 
يصلون إىل عرضه حتى انطبق عليهم، فأغرقهم مجيعًا، وصاروا مثااًلً لآلخرين. أما فرعون فلام أوشك 
عى الغرق وأحس بدنو أجله أعلن إيامنه باللـه، ولكن اللـه مل يقبل إيامن هذا الطاغية اجلبَّار الذي أهلك 
الحـرث والنسل، بل أغرقه ونجاه ببدنه؛ ليكون آية ناطـقة لمن خلفه على تلك الـقـدرة المـعـجـزة قال 

تعالى : ﴿

 ﴾
             )سورة يونس آية 92-90(.

كان هالك فرعون ونجاة موسى عليه السالم يف يوم عاشوراء وهو العارش من حمرم فعن ابن عباس قال 
قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى عى فرعون قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ألصحابه : »أنتم أحق بموسى منهم فصوموا« )صحيح البخاري 1722/4 ج 30443(.
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مل يستجب اليهود لدعوة اللـه، ومل يتقبلوا منهجه، ومل يشكروا له نعمه، بل كانوا يعرتضون عى كل   -1
أمر يصدر إليهم، وحيتجون عى كل تكليف، وأنكروا جهود موسى عليه السالم وتضحيته. 

عدم تعمق اإليامن يف نفوس اليهود، واستعدادهم لالرتداد إىل الكفر، كام ذكر يف القصة.   -2

سيطرة املادة عى حياة اليهود وأكلهم الربا، وحتريفهم التوراة من أجل احلصول عى مكاسب دنيوية.   -3

حرص اليهود عى احلياة، ولو كانت حتت الذل وعدم استعدادهم للقتال.   -4

اللـه سبحانه  أن  املختار مع  اللـه  بأهنم شعب  اليهود واستعالؤهم عى اآلخرين، وزعمهم  غرور   -5
وتعاىل كذهبم ورضب عليهم الذلة واملسكنة، وأضلهم وجعل منهم القردة واخلنازير. 

أن توراة اليهود اليوم حمرفة.  -6

ظهر  وقد  هناك،  التوراة  عليه  نزلت  حيث  سيناء،  طور  يف  ذلك  بعد  بقومه  السالم  عليه  موسى  سار 
االنحراف يف قومه خالل ذلك، وال سيام أثناء ذهابه إىل لقاء ربه وتسلم األلواح حيث زين هلم السامري 
عبادة العجل. وملا أحجموا عن دخول فلسطني حلت هبم نقمة اللـه، فتاهوا يف الصحراء أربعني عامًا، 
وقد وقع من بني إرسائيل مجلة من االنحرافات وموسى عليه السالم بني أظهرهم جاءت مفصلة يف آيات 

القرآن العزيز.

* اذكر بعض االنحرافات التي وقعت من بني إرسائيل يف حياة موسى عليه السالم. 
* احتوت قصة موسى عليه السالم عىل أحداث عظيمة أخرى اذكرها.

الدروس املستفادة من القصة :

)اقرأ اآليات الدالة عىل ذلك من اآلية »٢٨ إىل ٣٥« من سورة غافر(

نزول التوراة واحنراف بين إسرائيل : 
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السالم  عليهما  مريم  بن  عيسى  المسيح  ولد 
آخر أنبياء بني إسرائيل بمدينة بيت لحم ـ في عهد 
هيرودوس الملك الروماني على فلسطين من قبل 

اإلمبراطور أغسطس.

* أرش عىل اخلريطة شكل )6( إىل موقع ميالد عيسى 
عليه السالم. 

عليه  عيسى  ميالد  عىل  مرت  ميالدية  سنة  كم   *
السالم حتى اآلن؟

* كم الفرق بني التاريخ اهلجري وامليالدي؟

ُعرفت  التي  العذراء  مريم  أمه  به  حملت  وقد 
بالطهر والتقوى والعبادة بأمر الله بمعجزة ربانية، فقد 
أرسل جلت قدرته إليها جبريل عليه السالم، فنفخ 

فيها فحملت بعيـسى عليه السالم قال تعالى : ﴿

شكل رقم )6( خريطة فلسطني

الوالدة املعـجزة :

الفصل
دعوة عيسى عليه السالمالثالث
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)1( يقال إنها الناصرة .

﴾ )سورة مريم اآليات 21-15(.

وقد ظهرت أوىل معجزات عيسى عليه السالم بعد والدته عندما تكلم وهو مل يزل يف املهد طفاًل؛ لُيظهر 
براءة أمه، وطهرها الذي طعن فيه اليهود يف قوله تعاىل : ﴿

﴾ )سورة مريم اآليات 33-29(.

بدء رسالة عيسى عليه السالم :

عندما جاوز عيسى عليه السالم الثالثين من عمره، هبط عليه الروح األمين جبريل عليه السالم، 
فكان ذلك بدء الرسالة اإللهية وفاتحة النبوة، ثم تلقى من ربه اإلنجيل الذي جعله مصدقًا لما بين يديه 
من التوراة، وكان آخر رسل بني إسرائيل وخاتم أنبيائهم فأخذ يطوف في أنحاء الجليل)1(. ويؤذن في 
الناس برسالته، ويدعوهم إلى متابعته ويسعى في أن يرد اليهود عن زيغهم ويصدهم عن ضاللهم ؛ ألن 
غالبية اليهود لم يعودوا إلى دين موسى عليه السالم، بل كانوا قد انحرفوا عن شريعته السمحة إلى الحد 
الذي ينطبق عليهم وصف الكفر، فأصبح انتهاك المحرمات واالنغماس في الفواحش والموبقات أمرًا 
مألوفًا لديهم. فجاء المسيح عليه السالم ؛ إلحياء شريعة موسى بعد أن عطل اليهود أحكامها، لينتشل 
: تعالى  قال  قد حرمت عليهم.  كانت  لهم طيبات  وليحل  فيها،  التي سقطوا  الضالل  قومه من حمأة 

﴿

﴾ )سورة آل عمران اآلية 50(.
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)1( محمد ملسو هيلع هللا ىلص .

عندما بدأ عيسى عليه السالم بقوله »إين عبداهلل« ظهر كأنه يعلم أن أتباعه سيؤهلونه وجيعلونه ولدًا 
للـه، فأخربهم بأنه عبد اللـه وليس ابنًا له وال ندًا. ثم أخربهم أنه سيكون نبيًا وهو بعد ال يعرف 

معنى النبوة ثم يقول : وبرًا بوالديت ألنه ليس له أب. 

طالب اليهود عيسى عليه السالم ما يثبت به رسالته، ويؤيد دعوته ويدهلم عى نبوته، فأجرى اللـه عى يديه 
املعجزات فصار خيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريًا بإذن اللـه، ويربئ األكمه واألبرص، وحيي 

املوتى  ـ بإذن اللـه ـ وخيربهم بام يأكلون وما يدخرون يف بيوهتم. قال تعاىل : ﴿

معجزات عيسى عليه السالم :

لِّصًا كام أشارت إليه تنبؤات بعض أنبيائهم، ولكنهم كانوا يتوقعون خملِّصًا  كان اليهود ينتظرون مسيحًا خُمَ
يعودون بزعامته إىل سريهتم األوىل القائمة عى األثرة واالستعالء، فلام رأوا عيسى عليه السالم هياجم 
رؤساءهم وينذرهم وخيفف عنهم بعض التكاليف، تنكروا له وتألبوا عليه، وأخذوا يناوئونه. فأخرب املسيح 
عليه السالم اليهود بأنه رسول اللـه إليهم وأنه جاء مصدقًا ملا بني يديه من التوراة ومبرشًا برسول يأيت من 

بعده اسـمه أمحـد)1(. قال تعاىل : ﴿

                                                   ﴾ )سورة الصف آية 6(.
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﴾ )آية 110 من سورة املائدة(. 

* ما المقصود باألكمه واألبرص؟
* كيف ُيخرج الموتى؟

)1( احلواريون: هم تالميذ عيسى عليه السالم.

)اقرأ اآلية 49 من سورة آل عمران ثم اذكر املعجزة التي وردت فيها غري املذكور يف اآلية السابقة(.

انتشار دعوة عيسى عليه السالم وموقف اليهود منها:

لما أحس عيسى عليه السالم من بني إسرائيل الكفر والعصيان، من بعدما أراهم كل تلك المعجزات 
الباهرات، دعاهم قائاًل : من أنصاري إلى دين اللـه ودعوته؟ فأجابه جماعة منهم لم تفتنهم زخارف 

الدنـيـا وهم الحـواريـون)1(. قال تعـالى : ﴿

﴾ )سورة آل عمران اآليتان 53-52(.

الوافدين من شتى  اليهود، وعرض دعوته عى  عيد  يوم  املقدس يف  بيت  إىل  السالم  دخل عيسى عليه 
القرى، فالتف الناس حوله وذاع صيته وكثر أتباعه، وقد أثار ذلك الكهنة فراحوا يطاردونه وهو يتجول 
مع تالميذه يف القرى ويدعوا إىل دين اللـه ويؤذن يف الناس برسالته، وملا مل يستطع كهان اليهود أن يقفوا 
يف سبيل دعوة عيسى عليه السالم، وهاهلم ما رأوا من التفاف الناس حوله، وانرصافهم عنهم فخافوا 

موقف احلواريني من عيسى عليه السالم : 
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* النصارى انقسموا بعد عيسى عليه السالم إىل فرق كثرية أشهرها:
اليعقوبية : وهي التي قالت عيسى هو اللـه )تنزه اللـه تعاىل عام يصفون(.
النسطورية : وهي التي قالت عيسى ابن اللـه. )تعاىل اللـه عام يقولون(. 

املسلمة  عى  الكافرتان  الفئتان  فتظاهرت  ورسوله.  عبداللـه  عيسى  قالت  التي  وهي   : املوحدون 
فقتلوها. ومل يبق إال القلة من املوحدين حتى بعث اللـه حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص .

* سوف ينزل عيسى عليه السالم يف آخر الزمان ويمكث أربعني سنة حيقق اإلسالم ثم يتوىف ويصى 
عليه ويدفن.

أن تنقطع موارد أرزاقهم فعمدوا إىل أساليبهم املنكرة التي اعتادوا عليها يف التخلص من أنبيائهم كلام 
دعوهم إىل التزام حدود اللـه ونبذ املآثم والذنوب وذلك بالتآمر عى صلب املسيح وقتله، فوشوا به إىل 
بقتله  فأمر  الرعاع ضدهم،  الفتن والقالقل، وحيرك  يثري  أنه  الزمان وادعوا  الكفرة يف ذلك  امللوك  أحد 

وصلبه فحرصوه يف دار بيت املقدس. 

* ما الفرق بني النصارى واليهود ؟

خامتة عيسى عليه السالم :

أراد اليهود صلب عيسى عليه السالم وقتله، وأراد اللـه أن يرفعه إليه، فألقـى َشَبَهه عى أحد أصحابه فصلبوه 
بداًل منه، فجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة وكان ما أراد اللـه سبحانه وتعاىل، وأبطل 

اللـه مكر املاكرين. قال تعاىل : ﴿

﴾ )سورة آل عمران اآليتان 55-54(.
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فصارت قضية خامتة عيسى عليه السالم يف هذه الدنيا من القضايا التي يتخبط فيها اليهود والنصارى عى 
سواء، فاليهود يقولون: إهنم قتلوه ويسخرون من قوله أنه رسول اللـه فيقررون له هذه الصفة عى سبيل 
السخرية، والنصارى يقولون: إنه ُصلب وُدفن ولكنه قام بعد ثالثة أيام. واحلق ما جاء به القرآن الكريم، 

قال تعاىل : ﴿

﴾ )آية 158-157 سورة النساء(.

الدروس املستفادة من قصة عيسى عليه السالم :  

اإلعجاز اإلهلي يف محل ووالدة عيسى عليه السالم.  ـ   1

2 ـ خلق اللـه تعاىل عيسى عليه السالم من تراب مثل سائر البرش، فليس يف طبيعته عنرص مميز عنهم من 
هذه الناحية. 

عيـسى عليه السـالم هو عبداللـه ورسـوله، كلفه اللـه تعالى برسالته إلى بني إسرائيل ليهديهم إلى  ـ   3
دين اللـه. 

عيـسى عليه السالم لم ُيقـتل ولم ُيصلب، فكل ما قيل في ذلك تـفـسـيرات وتأويـالت باطـلة ال  ـ   4
أسـاس لها. 

مجيع الكتب الساموية السابقة للقرآن الكريم منسوخة وأصاهبا التحريف والتبديل.  ـ   5

معجزات األنبياء تتناسب مع املستوى العقيل لشعوهبم.  ـ   6



38

س1: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيام ييل : 
) أ ( اهلدف من ذكر قصص األنبياء يف القرآن الكريم )التسلية، املعرفة، العربة(.

)ب( أول األنبياء هو )آدم، هارون، نوح( عليهم السالم.
)ج( يعد من أويل العزم من الرسل )آدم، هارون، نوح( عليهم السالم.

) د ( نشأ إبراهيم عليه السالم يف بيئة )مسلمة، وثنية، حنيفية(.
)هـ( من معجزات موسى عليه السالم )العصا، الطوفان، كليهام(. 

) و ( يسمى أتباع عيسى عليه السالم )الرهبان، األنصار، احلواريني(. 
س2: كم سنة مكث نوح عليه السالم يدعو قومه؟ وعىل ماذا يدل ذلك من وجهة نظرك؟

س3: اكتب عن اآليت : 
) أ ( فائدتني من قصة نوح عليه السالم غري التي ذكرت يف الدرس.

)ب( موقف حصل لك حتليت فيه بالصرب ونتيجته.
س4: فرس ما يأيت : 

) أ ( استهزاء املرشكني من نوح عليه السالم أثناء بناء السفينة. 
)ب( اصطحاب نوح عليه السالم من كل زوجني يف السفينة.

)ج( عدم قبول اللـه جل وعال إيامن فرعون.
) د ( جحود بني إرسائيل ونكراهنم رغم كثرة معجزات نبيهم ونعم اللـه عليهم. 

)هـ( تكرار ذكر بني إرسائيل يف القرآن الكريم. 

األســــــــــــــئـلــة
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س5: صف ساعة العذاب للعاصني من قوم نوح عليه السالم. 
س6: حلل موقف نوح عليه السالم من هالك ابنه يف الطوفان مع وعد اللـه بنجاته ونجاة أهله.

س7: بين عظمة قدرة اللـه سبحانه وتعالى في نجاة نوح  عليه السالم ومن معه من المؤمنين من 
خـالل ذكـر :

) أ ( القوة الكونية التي سخرها اللـه هلم.
)ب( أسباب نرص اللـه للمؤمنني. 

س8: الصلة بني الناس يف املجتمع املسلم أساسها اإليامن. وضح هذا من خالل دراستك لقصتي 
نوح وإبراهيم عليهام السالم.

 س9: ما الواجب عليك جتاه والديك مستشهدااً بمعاملة إبراهيم عليه السالم ألبيه آزر؟
يسلكها  أن  التي جيب  األساليب  استخرج  السالم  عليه  إبراهيم  لقصة  دراستك  س10: من خالل 

الداعية إىل اللـه.
س11: ورد فيام سبق مواضع تبني أمهية الدعاء واللجوء إىل اللـه خلصها يف نقاط.

فلسطني  يف  استقراره  وحتى  بابل  بالد  من  السالم  عليه  إبراهيم  هجرة  توضح  خريطة  ارسم  س12: 
مستخدمااً األسهم.

س13: بني الدروس املستفادة من قصة إبراهيم عليه السالم )يكـتـفى بـثـالثـة(. يـفـضل اسـتنـتاج فـوائـد 
غـري املذكـورة يف الدرس. 

س14: ما وجه اإلعجاز اإلهلي يف نشأة موسى عليه السالم؟
س15: عدد معجزات عيسى عليه السالم.
س16: دلل من القرآن الكريم عىل ما ييل : 
) أ ( بدء نبوة موسى عليه السالم. 
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)ب( حلم اللـه العظيم عى العاصني حتى استنفاذ احلجج.  
)ج( إنقاذ اللـه للمؤمنني ونرصهم.  

) د ( إرسال عيسى عليه السالم ونبوته.   
س17: أنجى اللـه موسى عليه السالم وقومه، وأغرق فرعون وضح ذلك بأسلوبك.

س18: بني احلكمة من نجاة فرعون ببدنه.
إبراهيم،  نوح،  األنبياء:  لقصص  دراستك  من  عليها  حصلت  التي  والعرب  املواعظ  بعض  استخلص  س19: 

موسى عليهم السالم. 
س20: استنتج بعضااً من خصال اليهود التي تستلزم توخي احلذر وجتنب التعامل معهم يف الوقت احلارض.

س21: بني يف جدول العقوبات التي عاقب اللـه هبا األقوام العاصني لألنبياء الذين درستهم وأسباب العقوبة 
والعربة من ذلك.

س22: ما أبرز أسباب استحقاق بني إرسائيل العذاب والذل بعد أن أورثهم اللـه  مشارق األرض ومغارهبا؟
س23: بني وجه اإلعجاز اإلهلي يف محل عيسى عليه السالم وتكلمه يف املهد مع االستشهاد بأدلة من القرآن.

س24: ملاذا أرسل اللـه سبحانه وتعاىل عيسى عليه السالم لليهود؟
س25: قارن بني موقف اليهود وموقف احلواريني من دعوة عيسى عليه السالم موضحااً رأيك يف املوقفني.

س26: ُلعن اليهود عىل لسان داود وعيسى عليهام السالم، اذكر اآلية الدالة عىل ذلك مبينااً سبب اللعن.
س27: كيف تردُّ عىل عقيدة النصارى يف عيسى عليه السالم؟.

س28: كيف يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر سببااً يف النجاة؟ دلل عىل ذلك بشواهد من دراستك أو 
أخرى من احلياة العامة.
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1- تعاون مع زمالئك يف إعداد جملة تضم ما ييل: 

) أ ( املراحل البارزة لبناء الكعبة منذ عهد إبراهيم عليه السالم إىل وقتنا احلارض.
)ب( الصور إن أمكن.

)ج( بيان مكانة وطننا املكتسبة من وجود املقدسات.
2- اقرأ قصة هاجر وابنها إسامعيل عليهام السالم من املراجع املوثقة، ثم أبرز ما يأيت:

) أ ( األدلة عى إيامن هاجر وسعيها بني الصفا واملروة، وما امتداد ذلك يف الوقت احلايل.
)ب( الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السالم عند تركه هلم.

)ج( دالئل استجابة اللـه سبحانه وتعاىل لدعاء إبراهيم عليه السالم.
) د ( دالئل نبوة إسامعيل عليه السالم وما يرتبط به من شعائر حتى اليوم.

)هـ( دور الزوج الصالح والزوجة الصاحلة.
السابقة  العبارة  خالل  من  األرض(،  يف  وفسادهم  احلق  عن  إعراضهم  عىل  السابقة  األقوام  اللـه  )عاقب   -3

         ناقش زمالئك بام ييل : 

) أ ( بعض أنواع الفساد الذي حيدث يف الوقت احلارض.
)ب( قصص عن بعض العقوبات التي أنزهلا اللـه سبحانه وتعاىل بسبب ذلك الفساد برشط 

توثيقها.
)ج( العرب والعظات من تلك القصص.





الباب الثاني
السرية النبوية

قال عليه الصالة والسالم : »مثيل ومثل األنبياء قبيل كمثل رجل 
زواياها  من  زاوية  من  لبنة  موضع  إال  وأمجله  فحسنه  بيتااً  بنى 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون هذه اللبنة، فأنا 

اللبنة فأنا خاتم النبيني«. )صحيح مسلم 4/1791ج6822(.
الفصل األول :

سرية رسول اللـه  قبل البعثة.   
الفصل الثــاني :

سرية رسول اللـه  يف الدعوة إىل اللـه.   
الفصل الثالث :

سرية الرسول اللـه  يف اإلعداد واجلهاد.   
الفصل الرابع :

سرية رسول اللـه  يف حياته الشخصية.   
الفصل اخلامس :

سرية رسول اللـه  االجتماعية.  
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ هو خري معلم  الناشئني واملتعلمني دراسة سرية  إن من خري ما يتدارسه املسلمون وال سيام 
ومثقف ومهذب ومؤدب، وللسرية النبوية مكانة عظيمة عند املسلمني؛ ألهنم علموا أن سرية رسول ملسو هيلع هللا ىلص 
اللـه  وسنته مها الطريق لفهم كتاب اللـه تعاىل، وظل االهتامم هبا ممتدًا عرب القرون، ألنه رضورة ال يمكن 
للمسلم أن يستغني عنها، ومما يوضح لنا هذه املكانة هو كثرة الكتب التي ألفت يف السرية بدءًا من عهد 
التابعني وحتى يومنا هذا، وما كان ذلك إال تلبية للحاجة إىل خدمة السنة املطهرة التي ال بد أن تكون السرية 

النبوية العامة قاعدة هلا، وشعورًا من علامء هذه األمة بأثر هذا العلم يف توجيه األمة إىل املسار الصحيح. 

مكانة السرية النبوية : 

الــبــاب
الثاني

السرية النبوية
أهمية دراسة السرية النبوية )للتمهيد والدراسة(

مزايا السرية النبوية :

1 ــ  إهنا أصح سرية لتاريخ نبي مرسل فقد وصلت إلينا عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتًا. 
2 ــ  إنها أوضـح سـيرة من غـيرها من سـير األنبياء في جميع مراحلها من زواج أبيه عبداللـه بأمه آمنة 

إلى وفاته ملسو هيلع هللا ىلص .
3 ــ  إهنا حتكي سرية إنسان أكرمه اللـه بالرسالة حتى يكون نموذجًا لإلنسان الكامل. 

4 ــ  إهنا شاملة لكل نواحي اإلنسانية يف اإلنسان مما جيعلها الصاحلة له. 
5 ــ  إهنا متتاز باالعتامد عى العقل، وأعظم األدلة العقلية القرآن الكريم الذي خياطب العقول، والقلوب 

بينام معجزات األنبياء السابقني تعتمد عى اخلوارق واملعجزات. 
6 ــ  إن رسالته ملسو هيلع هللا ىلص عاملية لإلنس واجلن، ورسائل غريه من األنبياء خاصة بأقوامهم.
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ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقهها مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية أو سرد القصص 
واألحـداث، فال ينـبغي أن نعـتـبر دراسة فـقه السـيرة النبـوية من جملة الدراسات التـاريخـيـة وإنما 

الغرض منها : 

1 ــ إتباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتـأيس به. قال تعاىل : ﴿

﴾ )آية 128من سورة التوبة(.          
2 ــ حتقيق حمبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باتباعه.

3 ــ اختاذ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املثل األعى يف البطولة والفداء واألخالق. 

4 ــ التعرف عى اجلهد الذي بذله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف إزاحة اجلاهلية.

وسنحاول يف فصول هذا الباب أن نتعرف عى جوانب من هذه السرية النبوية الكريمة؛ لتكون لنا نرباسًا ينري 
لنا الطريق يف حياتنا كـام أرشدنا ربنـا إىل ذلك بقولـه تعاىل : ﴿

﴾ )سورة األحزاب آية 21(.

لماذا ندرس السيرة ؟
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لقد توىل اللـه سبحانه وتعاىل رعاية نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف مجيع مراحل تكوينه وحياته، فقد كأل اللـه تعاىل خاتم 
رسله وأنبيائه بعني رعايته وحفظه وحرسه منذ أن محلت به أمه آمنة بنت وهب حتى بعثه باحلق رسواًل ونبيًا إىل 

أن انتقل إىل جوار ربه، بعد أن أقام عى األرض منهجًا ربانيًا فيه هداية البرش إىل آخر الزمان. 
فنشأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بفضل رمحة اللـه وعنايته مستقياًم عى احلق، ومرتفعًا عن ذميم األخالق والعادات، نابذًا 
الديني  اخُللقي والضالل  االنحراف  منذ حداثة سنه ذلك  السليمة  فقد عافت فطرته  انحراف،  للرشك وكل 

الذي كان عليه قومه يف اجلاهلية. 
* ملاذا عصم اللـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الرذائل واالنحرافات؟

 :  نشأة الرسول

الفصل
ســـرية رسول اللـه ل قبل البعثةاألول

موقف الرسول  من عبادة األصنام :

لقد كره رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وهو مل يزل صبيًا عبادة األصنام واألوثان، فلم يعظمها أو يسجد هلا، وما شارك 
فقد  شديدًا،  بغضًا  ويبغضها  منها،  ينفر  كان  بل  قرابينها  حلوم  من  ذاق  وال  أعيادها،  من  عيد  يف  قومه 
ُاستحلف ذات مرة وهو دون الثانية عرش من عمره بأوثان قريش املعروفة يف أيام اجلاهلية فأنكر عليه 
اللـه وسالمه يف نشأته  الصالة والسالم ذلك بكل حزم وقوة، ومل يكن الرسول الكريم عليه صلوات 
املبتذل واملباهج اآلثمة، بل كان  التهتك واللهو  املألوف يف شباب اجلاهلية من اإلقبال عى  جاريًا عى 
جتمعت  والسالم  الصالة  عليه  الكريم  شخصه  ففي  احلميدة.  واخلصال  الكريمة،  السجايا  عى  جمبواًل 
كل الفضائل الرفيعة واألخالق الكريمة، فاخُللق الرصني، أصل يف طبعه الرشيف، ومل حيصل عى هذه 
البرش له، وإنام حصل عى ذلك بجود إهلي جتى يف سالمة  الصفات برياضة نفس، أو هتذيب أحد من 
فطرته، وسمة غريزته، وطهارة نفسه واعتصامها بالفضيلة، وقد نشأ الرسول عليه السالم يف قوم وثنيني، 
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)2( )أسنهم: أكبرهم عمرًا وكان حينذاك أبوأمية بن المغيرة المخزومي(.  )1( )مسند أحمد ج1 - 1655(.  

انترشت بينهم الرذيلة فجعله اللـه أفضلهم مروءة، وأحسنهم ُخلقًا، وأصدقهم قواًل، وأعظمهم أمانة، 
وأبعدهم عن الفحش، حتى ُعرف بينهم باألمانة والصدق. 

فلام صدع برسالة ربه ودعا قومه إىل التوحيد وهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مل يستطع أحد منهم 
أن جيد يف مايض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عيبًا واحدًا، مهام صغر يرميه به، وهم الذين عرفوه طوياًل، وخربوه مليًا فام 

رأوا منه غري عفاف النفس وطهر البدن.
لقد كان من عادة رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص - عندما كان فتى يرعى الغنم ألهل مكة - أن يمعن النظر، ويطيل التفكري 
فيام حوله من ظواهر الوجود، وقد عارش الناس عى بصرية من أمره وأمرهم، فام وجده حسنًا شارك فيه بقدر، 
وإال عاد إىل متابعة النظر يف ملكوت الساموات واألرض، وقد رأى أن يشهد األعامل العامة التي اهتم هبا قومه؛ 

ألنه مل جيد أي حرج يف أن يشارك فيها إن كانت من أعامل اخلري والصالح. 
* سبق لك دراسة هذه األعامل اذكرها.

أرض  ومكانة  احلرم  األشهر  قداسة  عن  دفاعًا  الفجار(  )حرب  وقبيلته  عمومته  مع  السالم  عليه  فخاض 
قال عنه  الذي  املظلومني  لنرصة  الفضول  العرشين من عمره، وشهد حلف  السالم دون  احلرم وكان عليه 
عليه السالم حني أرسله اللـه تعاىل: »شهدت حلف املطيبني مع عمومتي وأنا غالم فام أحب أن يل محر النعم 

وإين أنكثه«)1(.
كام عرف عنه منذ إدراكه رجحان عقله و أصالة رأيه. ويف حادثة وضع احلجر األسود يف مكانه دليل واضح 
عى هذا، فلام فرغ شيوخ قريش من إعادة بناء الكعبة عندما تعرضت إىل سيل أدى إىل تصدع جدراهنا، دب 
اخلالف بينهم أهيم يتوىل رشف رفع احلجر األسود ووضعه يف مكانه يف ركن الكعبة، فلام اشتد اخلالف بينهم 
باب  داخل من  أول  أن حيّكموا  أسنهم)2(  اقرتح  كثرية  دماء  إراقة  عنها  نتج  ربام  إىل خصومة  يتطور  أن  وكاد 

الصفا، وشاء اللـه أن يكون أول داخل حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، فلام رأوه هتفوا هذا »األمني« رضينا هذا حممد.
وتقدم حممد عليه الصالة والسالم إىل احلجر، فوضعه يف ثوب كان قد طلب إحضاره، ثم جعل كاًل من زعامء 
القبائل املتنافسة يمسك طرفًا ورفعوا احلجر، فتناوله حممد عليه السالم بيده الرشيفة وثبته يف موضعه، وهكذا 
استطاع األمني أن حيسم اخلالف وحيتفظ لنفسه بجانب من رشف وضع احلجر األسود. ولوال حكمة اللـه 

وهداية رسوله ملسو هيلع هللا ىلص إىل هذا احلل لُسفكت الدماء. 
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اعتاد  عمره  من  والعشرين  الخامسة  سن  بعد 
غار  في  ويتعبد(  يتطهر  )أي  يتحنث  أن  ملسو هيلع هللا ىلص 
في  الصورة  »انظر  حراء،  غار  ُسمى  جبل 
من  شهرًا  فيه  يتعبد  وكان   .»)7( رقم  الشكل 
والتفكير  العبادة  في  وقته  ويقضي  عام،  كل 
وراءها  وفيما  الكون،  مشاهد  من  حوله  فيما 
عليه  لما  مطمئن  غير  وهو  مبدعة،  قوة  من 
وتصوراتها  المهلكة  الشرك  عقائد  من  قومه 
يتبع  الصالة والسالم  الواهية. ولم يكن عليه 

م على نفسه كثيرًا مما أحلت قريش في  الحنيفية، وحرَّ السابقة سوى شيء من  الشرائع  العبادات في  سنن 
جاهليتها، فتبع ما يقره العقل الراجح، واستمر طالبًا الهداية بحثًا عن الحق ناسكًا في الوصول إليه، عبـادته 

﴾ )سورة الضحى آية 7(. التفـكـير والتأمل، حتى هـداه اللـه. قال اللـه تعالى: ﴿
فقد قاده تأمله العميق إىل أن قومه قد ضلوا سبيل اهلدى، وأن حياهتم الروحية قد أفسدها اخلضوع ألوهام 
األصنام وما إىل ذلك من عقائد متصلة  هبا ليس دوهنا ضالاًل، فاجته إىل اللـه تعاىل بكل روحه؛ ليهدي قومه 

بعد أن رضبوا يف تيه من الضالل. 
* بني صفة عبادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل مبعثه.

* بني أسباب نفور النبي ملسو هيلع هللا ىلص من األوثان والرذائل.   
* استخرج من حادثة احلجر األسود صفات للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

شكل )7( غار حراء

تعبــده عليــه الصـــالة والســـالم فـــي الغـــار :

 :  بدء نبوة حممد

ملا بلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص األربعني من عمره صار ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، وقد استمر ذلك ستة أشهر. 
ويف ليلة القدر من شهر رمضان املبارك وبينام كان املصطفى عليه الصالة والسالم مستغرقا يف ذاته يف غار حراء، 
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)2( )صحيح البخاري برقم 386(. )1( )صحيح البخاري 2561/6(.  

هتف به صوت يقول »اقرأ«، يقول  »فأخذين فغطني حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا 
بقارئ، فأخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ فأخذين فغطني 

﴾ الثالثة ثم أرسلني«)1( فقال : ﴿
                )سورة العلق اآليات من 3-1(.       

وكف الصوت، بعد أن بّلغ حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص أن اللـه قد اختاره ألمر عظيم، وملا ذهب عنه الروع شعر أن ما سمعه 
قد ُرِقم عى فؤاده، فعرته قشعريرة سارع عى أثرها إىل بيته وأخرب زوجه خدجية ريض اللـه عنها بام جرى له 
يف الغار وقال هلا: »قد خشيت عى نفيس«. فقالت له ريض اللـه عنها: أبرش فواللـه ال خيزيك اللـه أبدًا إنك 
لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل وتقرئ الضيف، وتعني عى نوائب احلق)2(. فقد اتصل حممد 
عليه السالم باملأل األعى، وكان ذلك الصوت صوت جربيل عليه السالم. لقد ظهرت النبوة وبدأت املهمة 
ثالثًا وعرشين سنة  ينزل  الوحي  ونذيرًا ومكث  باحلق هاديًا ومبرشًا  أبوالقاسم ملسو هيلع هللا ىلص  وُبعث  العظيمة  لألمانة 

كانت اآليات تنزل خالهلا حسب احلوادث واألحوال وكانت تلك الفرتة الطويلة هي فرتة تعلم وتعليم.
* ذكر فيام سبق أحد عالمات النبوة ملسو هيلع هللا ىلص ، ما هي؟

* هل تعتقد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان متوقعااً الرسالة ؟ وما دليلك عىل ذلك؟
* هل كنت تتوقع هذا املوقف لزوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وملاذا؟

* ملاذا مل ينزل القرآن الكريم مجلة واحدة؟ برهن عىل إجابتك.
* اذكر بعض معجزات النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص .

* ميز اللـه القرآن الكريم عىل الكتب اإلهلية السابقة بأمور منها أنه : 
1- آخر كتب اللـه ختم اللـه به كتبه. 

2- جاء يصدق ما دعت إليه الكتب اإلهلية السابقة وهو الدليل الوحيد لبيان ما فيها من حق بعد أن 
حرفها اليهود والنصارى. 
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1- إن يف حفظ اللـه لنبيه وعصمته له منذ صغره داللة عى أنه كان متمتعًا بخصائص البرشية كلها وعى 
أن معنى النبوة هو األساس يف تكوين شخصيته واجتاهاته النفسية والفكرية والسلوكية يف احلياة. 

2- إن اختيار اللـه سبحانه وتعاىل لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص من أرشاف قريش وأرفعهم نسبًا حتى ال جيدوا ما 
يقولونه عنه من طلب للرفعة، أو غري ذلك عند دعوته هلم. 

3- إن عيش النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف البادية أكسبه صفاء الذهن وقوة العقل واجلسم وسالمة املنطق وعمق التفكري. 
4- إن اللـه سبحانه وتعاىل ألقى يف قلب عبده ملسو هيلع هللا ىلص ُكْره ما عليه جمتمعه من ضالل وفساد ووجهه إىل 

اخلري والصالح حتى يكون ذلك أدعى إىل نجاح دعوته إىل اللـه. 
اللـه عنها عن رس تلك  الوحي عليه، واستفساره من خدجية ريض  5- إن فزع حممد ملسو هيلع هللا ىلص من نزول 
وإعدادًا  تطهريًا  للعبادة  اخللوة  يلهمه  تعاىل  اللـه  كان  وإنام  بالنبوة،  دليل عى عدم علمه  الظاهرة 

ل أعباء الرسالة.  روحيًا لتحمُّ
6- إن العرب لم يفرحوا بدعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بل حاولوا القضاء عليها وعلى أصحابها، وفي هذا رد على 

دعاة القومية الذين زعموا أن محمدًا ملسو هيلع هللا ىلص يمثل في رسالته آمال العرب ومطامعهم حين ذاك. 
7- إن استقامة سلوك النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف شبابه وحسن سريته من عوامل نجاح دعوته إذ مل جيد من يغمزه يف 

سلوكه الشخيص قبل قيامه بالدعوة. 

لإلطالع والفائدة

3- ُأنزل للناس كافة وليس لقوم معينة. 
4- اشتمل عى نظام حلياة البرش مجيعًا وفيه كل ما يلزمهم يف الدنيا ويسعدهم يف اآلخرة. 

5- القرآن الكريم معجزة النبي  بينام الكتب السابقة ليست بمعجزة للرسل. 
6- القرآن الكريم حمفوظ من الضياع وحممي من التحريف والتبديل إىل قيام الساعة. 

* مما سبق برهن عىل أن :  أ - اللغة العربية حمفوظة.             ب- القرآن الكريم معجز.
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س1: )ملا صدع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص برسالة ربه ودعا قومه إىل التوحيد وهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن مل 
يستطع أحد منهم أن جيد يف مايض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عيبااً واحدااً يرميه به(.

ارشح العبارة السابقة وماذا تستفيد من ذلك؟

س2: مثل مثاالاً واحدااً عن أمانة وصدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

س3: ضع املدلول املناسب للعبارات التالية : 
) أ ( حرب وقعت بني قريش وهوازن حرضها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو دون العرشين من عمره.  )           (
)ب( اعتزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قومه بسببها وكان ينكرها.                                                                  )           (
)ج( نزل عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلة القدر.                                                                                      )           (

س4: ملاذا حرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلف الفضول وحرب الفجار يف اجلاهلية؟

س5: ما هي أعظم أمانة محلها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأداها عىل الوجه األكمل؟

س6: صحح الكلامت التي حتتها خط مما ييل : 
) أ ( اعتاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد سن األربعني من عمره أن يتحنث يف غار حراء. 

)ب( استمر نزول الوحي عى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبعًا وعرشين سنة.
)ج( بدأت نبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص عندما نزل عليه جربيل يف شهر ذي القعدة. 

س7: ما الواجب علينا جتاه خدجية ريض اللـه عنها؟ وملاذا؟
س8: )بين من خالل موقف خديـجـة رضـي اللـه عنـها مع الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص بعـد أن نـزل علـيـه الوحـي 

ألول مـرة( ما يأتـي :

األســــــــــــــئـلــة
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*  تعاون مع زمالئك يف عمل جملة حائطية توضح ما ييل : 

1- أمهية دراسة السرية النبوية.

2- أمهية التفكر والتأمل يف آيات اللـه.

3- معجزات النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص .

*  اكتب اآليات التي تدل عىل أن اإلسالم هو الدين الذي ُبعث به مجيع األنبياء.

) أ ( رأيك بموقف خدجية ريض اللـه عنها.
)ب( أثر موقف خدجية ريض اللـه عنها عى النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

س9: اكتب بأسلوبك قصة بداية الوحي عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

س10: متى حتظى النفس بصفاء الروح وتذوق حالوة اإليامن؟

س11: )لقد توىل اللـه عز وجل رعاية حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف مجيع مراحل تكوينه وحياته استعدادااً لتحميله أعباء 
الرسالة( استخلص من الدرس ما يدل عىل ذلك.
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لقد كان اإلسالم معجزة كربى ونقلة عظمى يف حياة العرب، إذ استطاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أقل من ربع قرن 
من الزمن أن يغري حياهتم، حيث كانوا أقوامًا متنافرين متزقهم العصبية القبلية، وتنغص حياهتم أباطيل 
الوثنية وأخالقها املنحلة فأصبحوا جمتمعًا متامسكًا، يشعر فيه املؤمنون باألخوة والعدل والتسامح، وهم 
يقيمون حياهتم عى هدى املنهج الرباين اجلديد ويدينون مجيعًا بالعبودية للـه رب العاملني فأخرج أمته من 

الظالم إىل النور :

* اقرأ النص التايل، ثم أجب عن األسئلة التي تليه : 

الفصل
سرية رسول اللـه ل يف الدعوة إىل اللـه تعاىلالثاني

وصف جعفر بن أيب طالب ريض اللـه عنه النقلة يف حياة العرب وحقيقة الدين اإلسالمي للنجايش ملك 
ا قومًا أهل جاهلية نعبد األصنام، ونأكل امليتة، نأيت الفواحش، ونقطع األرحام،  احلبشة - قائاًل: »أهيا امللك كنَّ
ونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا عى ذلك، حتى بعث اللـه تعاىل إلينا رسواًل منا نعرف 
نسبه وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إىل اللـه سبحانه لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث ، وأداء األمانة ، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، والكف 
عن املحارم والدماء، وهنانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف املحصنات، وأمرنا أن 
نعبد اللـه وحده ال نرشك به شيئًا وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام )ثم عدد عليه أمور اإلسالم( فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه عى ما جاء به من عند اللـه، فعبدنا اللـه وحده فلم نرشك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، 
وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا .. فلام قهرونا وظلمونا ضيقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا 

خرجنا إىل بالدك، واخرتناك عى سواك، ورغبنا يف جوارك أال ُنظلم عندك أهيا امللك«)1(.

تـمـــــهــــــــيـــد

)1( )ابن هشام 415/1(.



54

* من دراستك السابقة اذكر يف أي سنة من البعثة كان خروج املسلمني إىل احلبشة.
* ملاذا هاجر املسلمون إىل احلبشة دون غريها؟ وعىل ماذا يدل ذلك ؟

* بني بعض أحوال اجلاهلية قبل اإلسالم.
* اذكر بعض األمور التي يأمر هبا اإلسالم غري املذكورة يف النص.

جهادًا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  من  تطلبت  العرب  حياة  يف  الرائعة  النقلة  هذه  أن  النص  هذا  خالل  من  لنا  يتبني 
متواصاًل، وعزمًا خملصًا، وتفانيًا يف سبيل العقيدة دون مساومة أو لني منذ اليوم األول للدعوة حني أمره 

ربه تبارك وتعاىل أن ينذر عشريته األقربني. 
الشدائد  الثبات عى احلق، والصرب عى  املثل األعى يف  الصالة والسالم  نبي اإلسالم عليه  لقد رضب 
الئم،  لومة  ذلك  يف  تأخذه  أن  دون  العاملني  رب  إياها  له  محَّ التي  العظمى  األمانة  أداء  يف  التام  والوفاء 

وستظل الدروس التي أحدثت هذا التحول  ما بقي اإلنسان. 

مرت الدعوة اإلسالمية يف حياته عليه الصالة والسالم منذ بعثته إىل وفاته بمرحلتني : 

املرحلة األوىل : الدعوة رسًا واستمرت  ثالث سنوات.

املرحلة الثانية : الدعوة جهرًا واستمرت إىل وفاته.

وانقسمت الدعوة جهرًا إىل قسمني : 

)1( الدعوة باللسان واستمرت إىل اهلجرة.

)2( الدعوة مع القتال واستمرت إىل وفاته.

بعثه  الذي  اإلله  أن  يوقن  كان  ألنه  نفسه،  عى  اخلوف  بسبب  ليس  الدعوة  بدء  يف  الرسية  وجه  وكان 
وكلفه هبذه الدعوة قادر عى أن حيميه ويعصمه من الناس، بل كان إرشادًا إىل مرشوعية األخذ باحليطة 
واألسباب الظاهرة، من أجل الوصول إىل غايات الدعوة وأهدافها إىل أن تتوفر الظروف املناسبة بحال 

:  مراحل الدعوة يف حياة النيب
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الدعوة اإلسالمية.  املسلمني ومصلحة  إىل مصلحة  النظر يف كل ذلك  أن يكون  للجهر هبا عى  العرص 
وهبذا نخلص أنه جيب االستمرار بالدعوة إذا كان اجلهر أو القتال يرض هبا، وال جيوز املساملة واإلرسار 
أن  فهي  األنبياء  مجيع  دعوة  رافقت  التي  الطبيعية  الظواهر  أما  عنها،  والدفاع  القوة  أسباب  توفرت  إذا 
الذين يستجيبون لدعواهتم يف مراحلها األوىل هم ضعفاء القوم قبل غريهم؛ ألن حقيقة الدعوة إىل اللـه 
تدعوا إىل اخلروج من سلطان الناس وحكمهم إىل سلطان اللـه وحكمه وحده وهذه احلقيقة تناسب حال 

املستضعفني، بينام يرى فيها ذوو السلطان والزعامء إهانة ملكانتهم وتقلياًل من شأهنم.
بدون  املستكربين وسلطاهنم  أذى  التخلص من  منهم يف  قبل غريهم رغبة  املستضعفني  استجابة  * هل 

اإليامن احلق؟ برهن عىل إجابتك.

تبلــيغ الـنيب  للدعــوة :

﴾ )آية 214 من سورة الشعراء(. عندما أنزل اللـه تعاىل عى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص قول تعاىل : ﴿
قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال لهم : يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من اللـه 
شيئًا، يا بني عبدمناف ال أغني عنكم من اللـه شيئًا، يا عباس بن عبدالمطلب ال أغني عنك من اللـه 
شيئًا، ويا صفية عمة رسول اللـه ال أغني عنك من اللـه شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من 

مالي ال أغني عنك من اللـه شيئًا )1(. 
فأوضح ألقرب الناس إليه أن التصديق هبذه الرسالة هو حقيقة الصلة بينه وبينهم وأن آرصة العقيدة فوق 
عصبية القرابة، لقد كانت تلك النصيحة يف أول عهد الدعوة واملسلمون قليلون، فمىض قدمًا يف الدعوة 
لدين اللـه سبحانه وتعاىل وهو يتحمل يف ذلك شتى صنوف األذى، واالضطهاد دون أن يقنط أو ييأس 

من رمحة اللـه.
* اذكر أول من آمن بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص .

تبليغ الدعوة لألقربني :

 )1( )صحيح البخاري 1012 ج3/ 2062(.
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)1( )صحيح البخاري 1566/4ج 4053(.

تبليغ الدعوة دون متييز :

فاحتًا  إليها  يعود  ترك مكة -  إىل  الذي اضطره املرشكون  السالم -  الكريم عليه  بالنبي  متيض األعوام وإذا 
ومكربًا وهو يف منعة من املسلمني ونرص من عند اللـه، ويف يوم فتح مكة حدث أن امرأة من خمزوم رسقت، 
ففزع قومها إىل أسامة بن زيد ريض اللـه عنهام؛ ليشفع هلا عند رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فلام كلمه أسامة  فيها تّلون 
وجه رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وقال : أتكلمني يف حٍد من حدود اللـه؟ فقال أسامة  : استغفر يل يا رسول اللـه فلام 
كان العشاء قام رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص خطيبًا فأثنى عى اللـه تعاىل بام هو أهله، ثم قال : أما بعد فإنام أهلك الناس 
قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأيم اللـه لو أن 

فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها )1(.
* لماذا اختير أسامة بن زيد رضي اللـه عنهما ليشفع للمرأة؟

ثم أمر رسول اللـه عليه الصالة والسالم بتلك المرأة فقطعت يدها، ثم تابت فحسنت توبتها بعد ذلك 
وتزوجت. وهكذا كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص في إبالغ الناس رسالة رب العالمين دون تمييز بينهم إن هو إال 

نذير وبشير. 

* ما هو المكان الذي يجتمع فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه؟
من ذلك مثاًل : يوم أمر اللـه تعاىل رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص أن ينذر عشريته األقربني فصعد عى الصفا، ونادى يف 

قريش أنه رسول رب العاملني إليهم وقد تقدم ذكُر ذلك.
* بينّن الموضع الذي ُذكر فيه وعلى ماذا يدل من خالل سيرته ملسو هيلع هللا ىلص ؟

وسائل الرسول  يف تبليغ دعوته للناس :

)أ( دعوته الناس لالجتماع من أجل أن يبلغهم :
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)2( )رواه اإلمام أمحد 666ج2(.  )1( )أخرجه اإلمام أمحد برقم  16003(.  

)ب( ذهابه إىل أماكن جتمع الناس :
* ما أكثر األماكن التي جيتمع هبا الناس؟

هذا السبيل وجد فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص جمال الدعوة أوسع من غريه، حيث كان   يذهب عند الكعبة، أو يف األسواق 
كذهابه إىل سوق ذي املجاز وسوق عكاظ ومناداته: »يا أهيا الناس قولوا ال إله إال اللـه تفلحوا«) 1(.

)ج( أمر أصحابه بتبليغ الدعوة :

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأمر أصحابه بالدعوة إىل اإلسالم فقام أبوبكر  بدعوة مجع من الناس يف مكة فأسلم عى 
يديه عثامن بن عفان وسعد بن أيب وقاص وعبدالرمحن بن عوف وغريهم ريض اللـه عنهم، وملا بايع النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص األنصار طلب منهم أن يذهبوا إىل قومهم، ويفقهوا الناس يف أمور اإلسالم. كام كان يرسل الصحابة 

رضوان اللـه عليهم إىل األمصار من أجل التبليغ.
* اقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه :

قال عيل  : »بعثني رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن، فقلت : يا رسول اللـه إنك تبعثني إىل قوم هم أسن مني 
ألقيض بينهم قال : اذهب فإن اللـه تعاىل سيثبت لسانك وهيدي قلبك« )2(

* من الصحايب الذي أرسله النبي ملسو هيلع هللا ىلص لليمن. وملاذا أرسله ملسو هيلع هللا ىلص ؟
* هل نجح هذا الصحايب يف مهمته؟ وملاذا؟

)د( إرساله الرسل والرسائل لتبليغ امللوك واألمراء :
من ذلك مثاًل رسائل رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص إىل النجايش »ملك احلبشة« واملقوقس »حاكم مرص« وكرسى »ملك 
الفرس« وهرقل »قيرص الروم« واملنذر بن ساوى »ملك البحرين« وغريهم، ويف مجيعها كان عليه الصالة 

والسالم يدعو هؤالء إىل عبادة اللـه وحده ال رشيك له. )انظر الصورة واخلريطة يف الشكل رقم 8(.
* هل تذكر أحد املواقف هلؤالء  امللوك واألمراء من رسائل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟
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شكل )8( أ - نموذج إلحدى الرسائل التي أرسلها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألحد امللوك.

ب- خريطة للبلدان التي راسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملوكها وأمراءها.
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حاول قراءة الرسالة ثم أجب :
* ماذا تالحظ عىل اخلط يف هذه الرسالة؟ * إىل أي امللوك كانت هذه الرسالة؟  

حكمة النيب  يف الدعوة :

دعا رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلسالم على أساس الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالحجة؛ تنفيذًا ألمره تعالى، 
حيث يقول في كتابه العزيز : ﴿

﴾ )آية 125 من سورة النحل(.

اللـه  أمره  الذي  بالقدر  إال  والنواهي  األوامر  يكلفهم من  املخاَطبني وظروفهم فال  أحوال  النظر يف   *
سبحانه بإبالغه هلم، حتى ال يثقل عليهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس هلا. 

* خماطبة الناس عى قدر عقوهلم فيختار الوقت واألسلوب واملوضوع املناسب للمدعو، وساعده يف ذلك أن 
الدعوة كانت بداية األمر وملدة ثالثة أعوام يف طور الرسية والكتامن، ومن ثم انتقلت إىل املرحلة اجلهرية. 

* التدرج في الدعوة حتى يصل إلى القناعة المطلوبة، فالتشريع وتنظيم شؤون حياة الناس لم يحدث 
دفعة واحدة، كما كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يتولى تربية المسلمين تربية تجعلهم بحق مصداقًا لقوله تعالى:

﴿

﴾ )من سورة آل عمران آية 110(.

وبهذا يكون رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص قد سلك سبيل الموعظة الحسنة، ألن الرفق أجدر من الزجر والتأنيب، 
فالرفق في الموعظة كثيرًا ما يهدي القلوب الضالة، ويؤلف القلوب النافرة والجدل بالحسنى يصون 
للنفس كرامتها حتى ال تشعر بالهزيمة وهي تستقبل الهداية الربانية من دون أن تعتبر التنازل عن الرأي 

تنازاًل عن هيبتها واحترامها. 

ومن أساليب النيب  يف الدعوة : 
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احلاجة إىل الدعوة إىل اللـه وفضلها :

دينها، لحاجة  أمر  لها  مئة سنة من يجدد  لها على رأس كل  يبعث  أن  األمة  بهذه  اللـه  كان من رحمة 
الناس - بعد انطواء عهد النبوة - إلى من يعلمهم إذا جهلوا ويذكرهم إذا نسوا ويكف بأسهم إذا ضلوا، 
كما عهد اإلسالم إلى هذه األمة بأن تقوم طائفة منها على الدعاء إلى الخير وإسداء النصيحة لألفراد 

والجـمـاعـات لـقـوله تـعـالى : ﴿
﴾ )سورة آل عمران آية 104(.

ومن هذا يتضح أن الغاية من الدعوة هو إصالح الناس وإسعادهم، وانتظام شؤون البرشية عى منهج 
اإلسالم الدين احلق. 

ه الدعاة قصدهم إىل هذا الغرض دون التطلع إىل يشء من متاع هذه احلياة فإهنم يصلون إىل غايتهم  فإذا وجَّ
ويقضون حياهتم يف رضا وسعادة إذا ما اعتقدوا أن ما يناهلم من عناء ومشقة يف سبيل هذه الغاية هو خـري 

هلم يف الدنيا واآلخـرة يقول اللـه عـز وجل : ﴿
﴾ )سورة فصلت آية 33(.

ومن ثم جيني الدعاة ثامر جهدهم بالقضاء عى منابع الرش والعدوان والفساد يف األرض، وإقامة العدل 
والسالم، مما يؤدي إىل التالحم والقوة وانتشار املحبة وتعايل اهلمم وازدياد املنعة والعزة ومن ثم إعالء 

شأن األمة وفالحها. 
* استـنـتـج مما سـبق : 

* الفرق بين دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لقومه ودعوة المسلم في أسرته ومجتمعه. 
* أهداف الدعوة إلى اللـه سبحانه. 

* الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية. 
* بعض الفضل الذي يناله الداعية.
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1- إن جتارب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالسفر ومعارشة اجلامهري والتعرف عى عوائد الناس ومشكالهتم، كان هلا 
أثر كبري يف نجاح دعوته، ألنه عرف أن خياطب الناس عى قدر عقوهلم ووفق نفسياهتم، فحـقـق 

بذلك قـول اللـه تعاىل : ﴿

﴾
                                                                                               )آية 125 من سورة النحل(.

2- إن الداعية جيب أن يبدأ بنفسه فريبيها عى منهج اللـه وعى الطاعة وجياهد نفسه يف مرضاة 
اللـه ويتسلح بكل ما يعينه عى أداء هذه املسؤولية. 

3- إن الداعية جيب أن يقوم أواًل بدعوة أقربائه؛ ألن االهتامم بشأهنم أوىل، وهدايتهم إىل احلق 
أبدى، وألهنم أعلم به وأقرب إىل نفسه. 

4- إن رابطة الدين هي أوثق من الروابط األرسية؛ لذلك أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص باهلجرة إىل احلبشة؛ ألن 
الديانات الساموية متفقة يف اإليامن باللـه ورسله واليوم اآلخر. 

5- إن الدعــوة إىل اللـه حتتــاج من الداعية الذهاب إىل األماكن التي حتتاج إىل الدعوة واألماكن 
التي تكثر فيها التجمعات، مما يسهل مهمته ويثبت صدق ما يدعو إليه وأمهيته وهذا ما كان 

يفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

6- إن الداعية إىل اللـه جيب أن يلتزم حدود العدل دون متييز يف دعوة الناس. 

7- إن أهم ما جيب أن هيتم به الداعية أن تنترص دعوته، فحينام خيري بني أن ينترص أو تنترص دعوته، 
خيتار دعوته عى شخصه.

لإلطالع والفائدة
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س1: بني احلكمة فيام ييل: 
أ ــ الرسية يف بدء الدعوة اإلسالمية يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

ة القوم.  ـّ ب ــ دخول الفقراء والضعفاء إىل اإلسالم قبل غريهم من عْلي

س2: خلص سبل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف إيصال دعوته للناس. 

س3: إن التصديق برسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص كانت هي حقيقة الصلة بينه وبني أهله مثل لذلك.

س4: دلل على تطبـيق النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحكم اللـه دون تمـيـيز. معـززااً إجابـتـك بآية من الـقـرآن الكريم 
تؤكد هذا األمر.

س5: حلل موقف أسامة بن زيد ريض اللـه عنهام يف حادثة املرأة املخزومية.

متطلبات  عن  تحدث  الحسنة،  والموعظة  الحكمة  أساس  على  لإلسالم  الناس  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعا  س6: 
تلك الدعوة.

س7: صغ بأسلوبك ما تعرفه عن أحوال العرب قبل اإلسالم وبعده مبينااً األثر الذي تركه اإلسالم 
فيهم.

س8: أبرز أهم الصعوبات التي واجهت النبي حممدااً ملسو هيلع هللا ىلص أثناء تبليغه الدعوة.

س9: من اآلية أجب عىل األسئلة : قال تعاىل : ﴿

﴾ )سورة آل عمران آية 110(.
) أ ( ما الرشوط الواضحة يف اآلية لتحقيق اخلريية يف األمة؟

األســــــــــــــئـلــة
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1 ــ استعرض أمام زمالئك األدلة من القرآن والسنة املطهرة التي تؤيد ما قام به النبي ملسو هيلع هللا ىلص من وسائل 
تبليغ الدعوة. 

2 ــ اكتب من املصحف اآليات التالية واستخرج منها بعض صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأسامئه.
ــ اآلية )6( من سورة الصف.         

 ــ اآلية )4( من سورة القلم.
ــ اآلية )128( من سورة التوبة.

)ب( من هي األمة املذكورة يف اآلية؟
)ج( من الذي توىل تربية األمة عى النحو املذكور يف اآلية؟
) د ( كيف تسهم يف حتقيق اخلريية ألمتك يف الوقت احلايل؟

س10: اخرت الكلامت الصحيحة مما يأيت وضعها  يف املكان املناسب من العبارات التالية: 
25عامااً - زينب - األنصار- األوس - ذي املجاز- منى - فاطمة - نصف قرن.

) أ ( طلب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من .................. أن يذهبوا إىل قومهم ليفقهوا الناس يف أمور 
اإلسالم.

)ب( من األسواق املشهورة قدياًم عند العرب سوق ........... وسوق عكاظ.
)ج( استطاع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أقل من .......... أن يغري حياة العرب.

) د ( ذكر اسم ابنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ............. يف الدرس مرتني.
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الفصل
سرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف اإلعداد واجلهادالثالث

تـمـــــهــــــــيـــد

اقرأ اخلط الزمني لغزوات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف الشكل السابق، ثم أجب : 

مل يقاتل رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يف أي غزوة من غزواته من أجل احلرب، أو الطمع يف مال الدنيا وجاهها، بل 
كان اهلدف منها مجيعها محاية العقيدة ونرشها وبذل اجلهد؛ إلعالء كلمة اللـه، وحترير اإلنسان من عبودية 
غري اللـه، ليكون عبدًا للـه وحده ورد العدوان وتوطيد السالم إلقامة املجتمع الصحيح. هذه هي بعض 
املبادئ اإلنسانية الرفيعة التي قامت عليها فكرة اجلهاد يف اإلسالم عمليًا، والتي سامهت يف انتصار رسول 

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يف غزواته ضد املرشكني واليهود. 

شكل )9( غزوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص

السويق

بنو قينقاع

بنو سليم

بدر الكبرى

سفوان

العشيرة

بواط

األبواء

حمراء األسد

أحــــــد

بحران

ذوامر

بدر الموعد

بنو النضير تبوك

الطائف

حنين

فتح مكة

عمرة القضاء

ذات الرقاع

خيبر

الغابة

الحديبية

بنو لحيان

بنو قريظة

األحزاب

بنو المصطلق

دومة الجندل

تـــاريـــــــــــخ الــــــغــــــــــــــــزوات
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* ما الفرق بني الغزوة والرسية؟ * ما أول غزوة غزاها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 
* ما أبرز الصفات التي جيب أن يتصف هبا القائد من وجهة نظرك؟

وإىل جانب تلك املبادئ هناك القيادة العسكرية املثى لرسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ومن أبرز صفات هذه القيادة : 

أواًل : احلنكة وبعد النظر :

مل ُيوهب نبي ما ُوهب رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص من قيادة ملهمة يف ترصيف األمور والتخطيط هلا سياسيًا وعسكريًا. 
ومن أمثلة ذلك ما ييل : 

املهاجرين  بني  فآخى  اهلجرة،  مشكالت  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حل  أن  بعد  إال  اإلسالم  يف  اجلهاد  يبدأ  مل   ) أ   (
واألنصار من األوس واخلزرج، وجعل األخوة يف اللـه أعمق من أخوة النسب، فأصبح لكل مهاجر أخ 
من األنصار وحض الناس عى الكرم والسخاء واإليثار، فصادف ذلك نفوسًا ما عرف التاريخ أرشف 
منها وال أرقى بعد الرسل، فكان من آثاره ذلك اليشء العجيب، وصار املسلمون كالبنيان املرصوص، 
اليهود  رش  وأمن  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أنجز  فلام  واحدة.  قيادة  حتت  واحدة  منطقة  يف  عسكريًا  فتحشدوا 
واملرشكني يف املدينة بكتابة صحيفة معاهدة معهم، بدأ القتال فعاًل ألن قوات املسلمني حينذاك أصبحت 
املسلمون صفًا  أصبح  فقد  العقيدة  حرية  وصيانة  الدعوة،  محاية  قادرة عى  واملعنوية  املادية  الناحية  من 

واحدًا يعملون هلدف واحد بإمرة قائد واحد. 
إىل  وصوله  من  أشهر  بضعة  بعد  األوىل  القتال  ورسايا  االستطالع  دوريات  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إرسال  )ب( 
قبائل  بعض  وليدعوا  خاصة،  مكة  إىل  واملؤدية  باملدينة  املحيطة  الطرق  عى  املسلمون  ليتعرف  املدينة؛ 
العدو  مباغتة  أسلوب  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ابتكر  وهكذا  املرشكني،  حركات  ولريصدوا  اإلسالم؛  إىل  املنطقة 
املجاهدين  املعنوية بني  للروح  القتالية الرضورية عنه، إضافة إىل ما يف ذلك من رفع  املعلومات  بجمع 

املسلمني، وبذلك استطاع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يؤمن جليشه ولدولته اهليبة العسكرية لدى اآلخرين. 
* ما اجلوانب التي يستعد هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص للجهاد؟

* درسَت يف املراحل الدراسية السابقة أمثلة أخرى عىل حنكة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعد نظره اذكر واحدة منها.
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ثانيًا : حسن االستعداد واملشورة :

ثالثًا : الثبات ورباطة اجلأش رغم األهوال : 

إن عوامل النصر الحقيقية تكمن في الثبات عند لقاء العدو، واالتصال باللـه بالذكر، والطاعة للـه 
ولرسوله. فالنصر من عند اللـه تعالى ولكن اللـه ال يهب نصره لمن ال ُيعدُّ كافة متطلبات القتال ويهيئ 
عوامل النصر. لذلك كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد شيئًا هيأ له أسبابه، من حيث االستعداد للمعركة من 
تدريب وتسليح ودفاع ورفع الروح المعنوية للمجاهدين. كما كان من مزايا القيادة المثلى لرسول اللـه 
أثر في  لها  التي  المواقف  اللـه عليهم أجمعين في  عليه الصالة والسالم استشارته ألصحابه رضوان 
مصالح المسلمين، فقد أخذ برأي الصحابة رضوان اللـه عليهم منهم: الحباب بن الُمْنِذِر  في غزوة 
 في غزوة  بن معاوية  نوفل  الخندق )يوم األحزاب(. وبرأي   في غزوة  الفارسي  بدر. وسلمان 
حصار الطائف، عندما أشار عليه بفك الحصار والرحيل عنها. إنها القيادة التي تحترم رأي المسلم كائنًا 
من كان ما دام الرأي سليمًا صحيحًا. مؤكدًا بذلك مبدأ تعميم الشورى بين المسلمين، قال تعالى: ﴿

﴾
)آية 159 سورة آل عمران(.           

* هل يوجد نظام للشورى يف اململكة العربية السعودية؟ دلل عىل ذلك.

 قـال تعـاىل : ﴿

﴾ )سورة النحل آيات 128-127(. 

لقد صرب رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يف البأساء والرضاء، وثبت يف مجيع املواقف احلرجة فسيطر عى أعصابه فيها 
سيطرة أقرب إىل اخليال منها إىل احلقيقة. وقد علمَت ما حتمله عليه الصالة والسالم من صنوف األذى 
واالضطهاد من املرشكني عندما كان يدعو الناس برسالة ربه قبل اهلجرة، وسنحاول هنا أن نوضح لك 
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)1( )رواه البخاري 3563(.

طرفًا من قدرته العجيبة عليه السالم يف ضبط األعصاب والثبات يف أحلك الظروف وأصعب املواقف 
فمن ذلك موقفه يف : 

) أ ( غار ثور : 

عندما كان املرشكون يطاردون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه أبابكر  عند هجرهتام إىل املدينة، حتى كانت أقدام 
مطاردهيم ختفق جوارمها، ومها يف الغار فأخذ الروع 
لو نظر حتت  اللـه ملسو هيلع هللا ىلص  أبابكر، فهمس حُيدث رسول 
قدميه لرآنا عى حني كان يطمئنه عليه الصالة والسالم 
انظر  ثالثهام«)1(  اللـه  باثنني  ظنك  ما  أبابكر  »يا  قائاًل 
الصورة يف الشكل رقم )10( ويف هذا أروع األمثلة يف 
الثقة باللـه واالطمئنان إىل محايته واالتكال عليه عند 
الشدائد دون أن ينايف ذلك األخذ باألسباب من أخذ 

احليطة واحلذر. 

* استنتج مما سبق أمهية التوكل عىل اللـه سبحانه وتعاىل.
* كم كان عمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما هاجر إىل املدينة؟.

شكل )10( جبل ثور

تناسب  الغار  احلرام، وفتحة  املسجد  كيلومرتات من  بعد مخسة  ثور يف جنوب مكة عى  يقع جبل 
االختفاء، حيث يوجد فتحتان تقعان إىل األسفل، وال يدخله الداخل إال زحفًا أو منحنيًا فالذي يف 
داخله يرى أقدام من يف اخلارج. أما الذي خارج الغار فإنه ال يرى من بداخله إال إذا انحنى ووضع 

رأسه مكان قدميه، وهذا تفسري قول أيب بكر  لو نظر أحدهم حتت قدميه لرآنا.
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﴾ )آية 123 من سورة آل عمران(. قال تعاىل : ﴿

نظامي، وكان عدد قوات  املسلمون ضد املرشكني بشكل  أول غزوة خاضها  الكربى  بدر  كانت غزوة 
املسلمني ثلث عدد قوات املرشكني، وكانت خسارة املسلمني يف هذه الغزوة ربام تؤدي إىل اهنيار الروح 
املعنوية لدى املسلمني ومن ثم ضعف موقفهم يف املدينة، ورغم ذلك حتمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسؤولية اختاذ قرار 
يقف  املرشكني عى األرض، وكان  أنه حدد مصارع بعض  بالنرص حتى  يطمئن أصحابه  القتال وأخذ 
طوال الليل يناجي اللـه تعاىل داعيًا ومترضعًا، يناشد اللـه عز وجل أن يؤتيه نرصه الذي وعد حتى سقط 

عنه رداؤه وأشفق عليه أبوبكر. 

* كم كان عدد قوات املسلمني واملرشكني يف هذه الغزوة؟

* ما األسباب التي أدت إىل قيام غزوة بدر؟

* ما السبب يف رأيك بانتصار املسلمني يف هذه الغزوة؟

)ب( غزوة بدر :

)رواه مسلم حديث رقم 1775(.

)ج( يوم حنني :

عندما تفرقت مجوع املسلمني يف الوادي ـ وقد ولوا األدبار بسبب مفاجأة أعدائهم هلم بكمني ـ بقي النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ثابتًا ثباتًا عجيبًا امتد إىل نفوس أولئك الفارين من أصحابه عندما أخذ  ينادي وهو عى بغلته : أنا 

النبي ال كذب أنا ابن عبداملطلب)1(.

* ما اخلطأ الذي وقع فيه املسلمون يف هذه الغزوة ؟

* هل تعتقد أن املسلمني سيعودون بعد نداء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

* ماذا تتوقع أن حيدث بعد ذلك ؟
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عندما سمع املسلمون ذلك الصوت أقبلوا وقد عادت إليهم من ذلك املشهد رباطة اجلأش وقوة العزيمة، 
وجتمعوا حول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان النهار قد طلع، واملرشكون قد تركوا مواقعهم، وأخذ عدد املسلمني يتزايد، 
وهنالك بدأ اهلجوم املقابل عى املرشكني، وعندما رأت هوازن وثقيف أن املقاومة ال جتدهيم نفعًا، وأهنم ال 
امليدان تاركني وراءهم نساءهم وأمواهلم غنيمة للمسلمني،  انسحبوا من  يستطيعون صد هجوم املسلمني 

ل صمود الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع بعـض أصحابه اهلزيمة إىل نرص. قال تعاىل يف ذلك : ﴿ فحوَّ

﴾
                  )آية 26 من سورة التوبة(.

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص غري  فيها رسول  ثبت  فقد  الشجعان ومع ذلك  منها قلب أشجع  يتصدع  تلك مواقف  كانت 
ِدُق به من أخطار وما هذا إال ثقة باللـه وتوكاًل عليه وعلاًم بأنه سينرصه ويتحقق وعده ويتم  مكرتث بام حُيْ

ما أرسله به. 

كان جيش املسلمني يف حنني أكرب جيش إسالمي خيرج يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل غزوة تبوك، وهلذا ساد شعور عند 
بعض الناس أهنم لن يغلبوا من قلة، فشق ذلك عى النبي  فعاقبهم اهلل تعاىل يف قوله : ﴿

﴾ )آية 25 من سورة التوبة(.
ومن ذلك يتضح أن النرص فقط ال يكون بكثرة العدد وال بجودة السالح، ولكن يكون باإليامن الذي يغمر 

نفوس املجاهدين، ويدفعهم إىل التضحية والفداء وليس أدل عى ذلك من غزوة بدر. 

رابعًا : احلكمة وحسن التصرف واالختيار :

سديد،  ورأي  بالغة  حكمة  عن  يصدر  كان  إنام  احلرب  أو  السلم  يف   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  يتخذه  تدبري  كل  إنَّ 
ويتضح ذلك من خالل املواقف التالية : 
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* يف أي سنة وقعت تلك الغزوة؟ * ما الغزوة التي تلت غزوة بدر؟  
* ما أهم نتائجها؟ * ما سبب قيام هذه الغزوة؟   

) أ ( موقفه   بعد خسارة املسلمني يوم أحد :

* ملاذا خرس املسلمون يف غزوة أحد؟
* هل كان التفريط يف أسباب النرص من أسباب هزيمة املسلمني يوم أحد؟ وضح إجابتك.

هذه  في  المسلمين  خسارة  كانت 
الروح  ضعف  إلى  ستؤدي  الغزوة 
هيبتهم  وسقوط  لديهم،  المعنوية 
في نظر القبائل واليهود والمنافقين، 
بهم  جميعًا  هؤالء  تربص  ثم  ومن 
بل  عليهم،  القضاء  ومحاولتهم 
فعاًل  يفكرون  كانوا  المشركين  إن 
الستئصال  المدينة  إلى  العودة  في 
المسلمين، فماذا فعل رسول اللـه 
ملسو هيلع هللا ىلص لتالفي هذه النتائج المحتملة؟ 

إنه ما كاد يصل إلى المدينة حتى أمر المسلمين الذين دخلوا المعركة أن يستعدوا مباشرة للجهاد رغم 
إعيائهم، ثم خرج بهم متتبعًا آثار المشركين، ولم يكد المشركون يسمعون بأنباء هذا التحرك وراءهم 
حتى أعلنوا الرحيل الذي يشبه الهروب مع أنهم كانوا يفكرون في الرجوع إلى المدينة للقضاء على 
المسلمين فيها، ولم يـقـع يومها حرب، ولكن هـذه العملـية محت آثـار أحد فقال اللـه تعالى فيهم : 

﴾ ﴿
                    )آية 172 آل عمران(. 

شكل )11( خريطة توضح موقع »أحد« من املدينة
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َراِء األسِد،ـ  انظر اخلريطة يف الشكل رقم )11( وحدد  بقي جيش املسلمني معسكرًا طوال ثالث ليال يف مَحْ
اجتاه محراء األسد وموقع أحد بالنسبة للمدينة ـ ونزل القرآن الكريم بعد ذلك فربى املسلمني ووعظهم 

وغسل كل اآلثار النفسية للهزيمة يف قوله تعاىل:﴿

﴾ )آية 152 من آل عمران(.

* تدل غزوة أحد كذلك عىل ثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني كيف ذلك؟.

)ب( خطـــته عليه السالم لفتح مكة :

* ما احلدث اهلام الذي وقع للمسلمني يف العام الثامن من اهلجرة النبوية؟
* ما الذي تعرفه عن هذا احلدث؟

لفتح مكة، فقد كانت تلك اخلطة  تنظيم خطته  اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يف حسابه كل االحتامالت عند  أدخل رسول 
تؤمن تطويق البلد من جهاته األربع بقوات مكتفية بذاهتا وبإمكاهنا العمل مستقلة عن القوات األخرى 
عند احلاجة، وبذلك تستطيع القضاء عى أي مقاومة يف أي جهة من جهات مكة وتفّوت فرصة القتال 
عى أهل مكة ألهنم سيضطرون إىل تشتيت مجاعاهتم، وتبديد قواهم يف جهات مكة وأطرافها، وقد اختذ 
عليه الصالة والسالم هذا التدبري احلكيم واختار قادة لتلك القوات من املتميزين من أصحابه عى الرغم 
من اعتقاده بأن احتامل مقاومة قريش ضعيف جدًا وذلك ليحول دون مباغتة قواته، أو إيقاع اخلسائر هبا 

مهام تكن الظروف واألحوال.
من خالل ما سبق أجب عن اآليت : 

* هل كان يعلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأنه سيفتح مكة؟ دلل عىل قولك.
* حلل خطة الفتح التي دفعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل تقسيم جيشه إىل أربعة جيوش. 



72

* اتضح مما سبق حكمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحسن اختياره حدد الشاهد عىل ذلك.
* هناك شواهد أخرى من سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص تدل عىل حكمته. اذكر بعضااً منها.

)ج( معرفته عليه الصالة والسالم بنفسيات الناس :

1 استمالته املؤلفة قلوبهم : 

استامل رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص املؤلفة قلوهبم باملال بعد حنني فاختصهم بمزيد من الغنائم عن غريهم بالقدر 
الذي تدعو إليه مصلحة تأليف قلوهبم، ألن املادة كانت تطغى عى تفكريهم إذ مل يستشعروا بعد حالوة 
اإليامن قال صفوان بن أمية: ما زال رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يعطيني من غنائم حنني وهو أبغض اخللق إيل حتى 

ما خلق  اللـه شيئًا أحب إيلَّ منه.

* اقرأ اآلية التي ورد فيها ذكر املؤلفة قلوهبم.

2 - اختيار الرجل املناسب للمقام املناسب :

كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يعرف بني أصحابه شجعانًا مغاوير، فكلفهم بواجبات حتتاج إىل شجاعة كأيب دجانة 
. أما حسان بن ثابت  فاستفاد من شعره يف حث املسلمني، واستفاد عليه السالم من نعيم ابن مسعود 

 يف بث اإلشاعات، وبلبلة األفكار، وتصديع صفوف املرشكني واليهود خالل غزوة األحزاب.

كام عرف أن من بينهم صاحب الرأي واملشورة، ومنهم من يستطيع قيادة غريه، ومن بينهم من ال يستطيع 
أن يكون أكثر من جندي عادي، فكلف كل واحد بواجب يستطيع إنجازه.

وهكذا كان رسـول رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص أكــثر الخلـق فراسـة ومعـرفـة بنـفـوس وخــواص وقابلـيات 
أصحابه جميعًا.

* أطلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص تسميات عىل بعض أصحابه تدل عىل معرفته بخصائصهم، اذكر ما تعرفه منها.
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الشجاعة واللياقة البدنية من الصفات التي تتطلب من القائد االتصاف هبا، وقد كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص 
يفوق يف شجاعته ولياقته البدنية مجيع أصحابه، فقد رأوه يتقدم الصفوف، ويصارع أقوى القادة  الكفار، 
أنه شارك أصحابه يف املسري الطويل املضني يف غزوة بني املصطلق، وتعبوا ومل يتعب،  لياقته  وكان من 
وشاركهم يف حفر اخلندق، فكانوا إذا اعرتضتهم  صخرة أو نحوها جلأوا إىل رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فرضهبا 
بمعوله، فتتفتت وتعود  ترابًا ناعاًم، ويف محلة محراء األسد كان كبار القادة املرشكني حينون هاماهتم لعمل 
البأس ولقي القوم  : )كنا إذا امحر    املناورة العسكرية. وعن شجاعته يقول عنه عيل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف 

القوم اتقينا برسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فام يكون منا أحد أدنى إىل القوم منه()1(.

* اذكر مواقف أخرى تدل عىل شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص .

خامسًا : الشجاعة واللياقة البدنية :

)1(  )رواه اإلمام أمحد برقم 1/86(.
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س1: بني أسباب ما يأيت :
أ - جهاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

ب - استاملة النبي ملسو هيلع هللا ىلص املؤلفة قلوهبم باملال.
ج - تعميم مبدأ الشورى يف اإلسالم.

س2: من قائل العبارات التالية؟ وعىل ماذا تدل؟
أ - )ما ظنك باثنني اللـه ثالثهام(.

ب - )كنا إذا امحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص(.
س3 : ما التحول الذي طرأ عىل الدعوة اإلسالمية هبجرة الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة؟

س4: ميز بني عبارات الصح واخلطأ فيام ييل بوضع كلمة صح أمام العبارات  الصحيحة وكلمة خطأ 
أمام العبارة اخلاطئة ثم صحح اخلاطئة منها :

قبل  االحتامالت  أسوأ  ويأخذ يف حسابه  االستعدادات  كافة  يتخذ  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  كان  س5: 
دخول املعركة مثل لذلك.

س6: قارن بني جهاد املسلمني وقتال املرشكني من حيث األسباب والنتائج.
س7: استخدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أسلوب مباغتة العدو، ارشح هذه العبارة.

س8 اكتب باختصار عن عوامل النرص احلقيقية مستعينااً بمرجعني عىل األقل يف هذا املوضوع.
س9: فرس معنى الكلامت التالية: شورى، فراسة، خندق.

األســــــــــــــئـلــة

 )          (1- استفاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حسان بن ثابت  في بث اإلشاعات وتصديع صفوف المشركين.

 )          (2- كانت أول غزوة خاضها املسلمون ضد املرشكني هي غزوة أحد.

 )          (3- أخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسلم برأي نوفل  بن معاوية  يف غزوة حصار الطائف.
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مظاهر  من  مظهر  ألي  االستسالم  وعدم  الصرب  يف  الكامل  مظاهر  أروع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رضب  س10: 
اهلزيمة، بني بعض هذه املظاهر.

س11: اقرأ اآلية الكريمة التالية : ثم أجب عن األسئلة باالستعانة بكتب التفاسري.
﴾ )آية 24 من سورة املائدة(. قال تعاىل : ﴿

أ- من هو املقصود يف اآلية؟
ب- من الذين رفضوا القتال؟

 ج- ما الذي محلهم عى عدم القتال؟
هـ- فاضل بني ما قاله هؤالء وما قاله الصحابة رضوان اللـه عليهم للنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص عندما 

جاء األمر باجلهاد. مبينًا السبب.
س12: اتضح من الدرس فضل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص رضوان اللـه عليهم، دلل عىل ذلك.

س13: استخرج من اآليات املتعلقة بغزوة حنني يف سورة التوبة الفوائد التي تضمنتها.
س14: من هم املؤلفة قلوهبم؟ أورد بعض الطرق التي تراها مناسبة لتأليف قلوب حديثي العهد 

باإلسالم. يف الوقت احلايل.
س15: حدد الصفة العسكرية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف املواقف التالية:

) أ ( املوافقة عى رشوط صلح احلديبية. 
)ب( صمود الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعض الصحابة يف غزوة أحد.

)ج( تولية خالد بن الوليد  لبعض املعارك.
) د ( القيام بحفر خندق يف غزوة األحزاب.

1 ــ استعن باملراجع املوثقة يف توضيح الدور الذي قام به نعيم بن مسعود  يف نزع الثقة بني قريش 
واليهود خالل غزوة األحزاب ثم ناقش زمالءك فيه.

2 ــ تعاون مع زمالئك يف تصميم جمسم بسيط لغار ثور كام وصف يف الدرس. 
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إليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من السلوك القويم فلن نستطيع اإلحاطة  مهام حاولنا أن نصف الدرجة التي وصل 
كثرية  ألفت كتب  فقد  املجال، ومع هذا  أخباره يف هذا  يستقيص مجيع  أن  يمكنه  فأي مؤرخ ال  بذلك، 
التاريخ قط، فقد كان املرجع األول للمسلمني  عن حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يدون مثلها ألي رجل يف هذا 
يف أحكام القرآن، وتعاليم اإلسالم والتعريف بسري األمم السابقة. فكالمه حق وقوله وحي، إىل جانب 
نه بسنته الطاهرة وسلوكه  إملامه بمعارف أخرى تتصل باحلياة اإلنسانية فحمل هذا العلم إىل الناس وبيَّ
املستقيم، فكان املعلم األول واملرشد الصادق إىل الطريق القويم، وكان بحق رمحة للعاملني وسنورد ما 

يدل عى ذلك يف بعض جوانب من حياته. 

الفصل
سرية رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص الشخصية وصفاته الرتبويةالرابع

تـمـــــهــــــــيـــد

نشأ حممد بن عبداللـه ملسو هيلع هللا ىلص عابدًا منذ أن أدرك سن التمييز، فكان عقله يفكر يف اللـه تعاىل وكيف يعبده، 
ثم يتعمق يف التفكري يف خلق اللـه لعباده، كان كل يشء يف الوجود يذكره باللـه تعاىل، فكلام رأى اخللق 
تذكر اخلالق، وكلام رأى النعيم يف الوجود تذكر اخلالق سبحانه وتعاىل، واستمر كذلك حتى بعدما بعث، 
وكان ملسو هيلع هللا ىلص من أشـد الناس خشية وكان دائم االستغفار والدعاء وكـثـري قيـام الليل للتهجد والصـالة، 

﴾ )آية 1-2 املزمل(. قـال تعـاىل : ﴿
وقد أكثر من قيام الليل للصالة حتى تورمت قدماه، حتى قيل له : أليس اللـه قد غفر لك ما تقدم من 

ذنبك وما تأخر؟ 

أواًل : التقوى والعبادة : 

اإلخالص واالجتهاد :
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)1( رواه البخاري برقم )1130(.  
)2( رواه مسلم من حديث جبريل عليه السالم. كتاب العلم. باب إمارات الساعة.  

)3( رواه البخاري / الفتح)326/22/ح 6125(.

قال عليه السالم : »أفال أكون عبدًا شكورًا...« )1(. 

املــداومــــة : 

التــــيســــــيــر :

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو املؤمنني إىل املداومة عى العبادة واألعامل الصاحلة، ألن يف ذلك ذكرًا دائاًم له، فيبقي املؤمن 
عى صلة مستمرة بربه، ليتحقق فيه قوله ملسو هيلع هللا ىلص )اعبد اللـه كأنك تراه ،فان مل تكن تراه، فإنه يراك()2(.

* أي مرتبه من مراتب الدين يمثل هذا احلديث؟ 

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يدعو لليرس ويقول ألصحابه )يرسوا وال تعرسوا وسكنوا وال تنفروا ()3( وكان  كان رسول 
ينهى أصحابه أن يقلدوه فيام ال طاقة هلم به من العبادة خمافة أن يؤدي هبم ذلك إىل الغلو، ألن الصحابة 
رضوان اللـه عليهم كانوا يتأسون بالرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص وحيافظون عى سنته سواء أعرفوا علة ذلك أم 
مل يعرفوا، وسواًء توقعوا حكمة ملا يفعلون أم مل يتوقعوا، فكان عليه السالم يغضب إذا رأى أحدًا من 
الناس هيم برتك الدنيا وينقطع للعبادة، ويطلب من أصحابه وأتباعه أن ييرسوا وال يشددوا، ويبرشوا وال 

ينفروا، فاإلسالم دين سامحة ويرس ونبي اإلسالم عليه السالم يطيق ما ال يطيقه املسلمون.

ثانيًا : الزهد والقناعة : 

﴾ قال تعاىل : ﴿
                         )سورة طه آية 131(.

إليه. وهتيأ له مال وفري بعد زواجه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيمل مهًا للدنيا، فقد كان زاهدًا فيها وقد سيقت  مل يكن 
بخدجية ريض اللـه عنها، غري أنه مل يدخر منه شيئًا، بل كان ينفقه يف أوجه اخلري واإلحسان من صلة ذوي 
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)2( )رواه اإلمام أحمد برقم 23936(.  )1( )رواه البخاري برقم 2468(.    

له عى لذائذ احلياة الدنيا.  الرحم، وإعانة املحتاجني وإغاثة امللهوفني، فاختار الفقر املقرب إىل اللـه وفضَّ
مل هيدف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بزهده إىل حتريم ما أحله اللـه من الطيبات أو إضاعة املال، بل إىل تربية املؤمنني تربية 
إجيابية، قوامها جماهدة النفس، والسيطرة عى رغباهتا عند القدرة دون إفراط أو تفريط بذلك، يتخلص 
اإلنسان من أن يكون عبدًا ذلياًلً لشهوات املال واجلنس والسلطان، وليعلم أن خري املال هو الذي يكسبه 

اإلنسان بكد يمينه لقاء ما يقدمه من اخلدمة ملجتمعه وبني جنسه. 

أمثلة على زهده ملسو هيلع هللا ىلص :

* كان فراش النبي ملسو هيلع هللا ىلص أدمًا، حشوه ليف، وطعامه يف أكثر أحيانه خبز الشعري، وما شبع يومني متواليني، 
وما اختذ من يشء زوجني ال قميصني، وال ردائني وال إزارين، وكثريًا ما كان يلبس املرقع من الثياب وهو 
الذي قد دانت له جزيرة العرب، وملك الرقاب واألموال، فكان يوزعها عى املسلمني ثم يعود إىل بيته؛ 

ليأكل مع أهله خبز الشعري وينام عى فراش من حصري.

* قارن بني حال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبني حال معظم املسلمني اليوم ثم أبرز الدروس والفوائد مما سبق.

 ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص مضطجعــًا عى حصــري ومتوسدًا بحشيـة من ليـف، فهملت عينـا عمر  رآه عمر *
وقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »مالك؟ فقال عمر  أنت صفوة اللـه تعاىل من خلقه وكرسى وقيرص فيام مها عليه. 
فاستوى النبي ملسو هيلع هللا ىلص جالسًا وقد أمحر وجهه ثم قال : أو يف شك أنت يا بن اخلطاب ؟ أولئك قوم ُعجلت 

هلم طيباهتم يف حياهتم الدنيا، أما ترىض أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة ؟ قال عمر  : هو كذلك«)1(. 

* ختيل أنك يف موقف عمر بن اخلطاب ريض اللـه عنه كيف يكون ردك عىل سؤال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

* كان عليه الصالة والسالم حيث املؤمنني عى الزهد يف الدنيا، والّتعفف عن املسألة ليحمي بذلك كرامة 
اإلنسان من الذل واهلوان فمن أقواله املأثورة ملسو هيلع هللا ىلص : »طوبى ملن هدي لإلسالم وكان عيشه كفافًا«)2(. عى 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص حث عى طلب اليسار من األعامل الرشيفة بالغلة واملال، فقال : »إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري 
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)2( )أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2023(. )1( )رواه البخاري برقم 5354(.  
)3( )أخرجه مسلم في صحيحه برقم 91(.

من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«)1(.
* مات رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ومل يرتك دينارًا وال درمهًا، وال عبدًا وال أمة وال شيئًا إال بغلته البيضاء وسالحه، 
وأرضًا جعلها يف سبيل اللـه. خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الدنيا وليس معه يشء وال عليه يشء، فكان بذلك املثل 
الكامل بزهده وقناعته لإلنسان املكافح املجاهد، واألقوم بالواجب عى معنى الواجب واألكفأ لإلنسانية 

يف معاين اإلنسانية إىل آخر الزمان. 

ثالثُا : الـتـواضـع والكـرم : 

قـال تعـاىل : ﴿
﴾ )سورة اإلرساء آية 138-137(.

* ما الصفة التي هنى اللـه سبحانه وتعاىل عنها يف اآلية الكريمة؟ ما عكس هذه الصفة ؟
* هناك آية أخرى تدل عىل نفس الصفة مع بيان عقوبة من اتصف هبا ؟

كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص من أكثر الناس تواضعًا حيب التواضع واحللم واإلحسان ويكره اخليالء والتفاخر 
وأعدائه،  أصحابه  من  يعرف  مل  ومن  عرف  من  وصغريهم  كبريهم  الناس  يلقى  واإلعجاب  والكرب 
فيبادرهم بالسالم والبشاشة بال تصنع وال تكلف. قال ملسو هيلع هللا ىلص يقول اللـه عز وجل )العز إزاري والكربياء 
ذرة من  مثقال  قلبه  اجلنة من كان يف  يدخل  : »ال  منهام عذبته(.)2( وقال ملسو هيلع هللا ىلص  نازعني شيئًا  فمن  ردائي 
كرب«)3(. فكان ملسو هيلع هللا ىلص يقيض حاجة أهله ويقوم بأعامله اخلاصة بنفسه فيحلب شاته، وخيصف نعله، ويرقع 
ثوبه، ويطعم إبله وينصب خيمته، ويامرس هذه وسواها من األعامل دون االستعانة بأحد، وكان حيمل 

بنفسه ما يشرتيه من السوق. 

* عىل ماذا يدل ذلك؟
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)1( )رواه البخاري الفتح 6/11/ج 2568(.       )2( )رواه مسلم كتاب البر والصلة باب 69(.       )3( )رواه البخاري برقم 6018(.

أو كراع ألجبت،  إلى ذراع  ، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »لو دعيت  الحر والعبد واألمة والمسكين  وكان ملسو هيلع هللا ىلص يجيب دعوة 
ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت«)1(. وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقبل عذر المعتذر، ويأكل مع الفقراء والمساكين ويقضي 
حوائجهم ولكون النبي ملسو هيلع هللا ىلص زاهدًا فال بد أن يكون كريمًا ؛ ألن الزهد انصراف النفس عن الشيء والكرم هو 
دفع الشيء إلى الغير عن طيب نفس فكان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يعطي عطاء من ال يخشى الفقر، وكان أجود الناس 
بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يقول: »ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللـه عبدًا بعفو إال عزًا، 
وما تواضع أحد  إال رفعه اللـه«)2(. وكان بره يصل إلى المؤمنين والمشركين، وكان الفقراء والضعفاء أقرب 
الناس إلى قلبه الكبير وعطفه الشامل، ومن أقواله ملسو هيلع هللا ىلص : »من كان يؤمن باللـه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن 

كان يؤمن باللـه واليوم اآلخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن باللـه واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت«)3(. 

رابعًا : العدل والرمحة والعفو :

يقول اللـه تعاىل : ﴿

﴾ )سورة النحل آية 90(.

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص شديد التمسك بالعدل والدعوة إليه، وينهى عن الظلم بكل أنواعه وأكل أموال الناس بالباطل 
وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يوزع الغنائم فيعطي كل ذي حق حقه، ال يلتفت إىل ما وراء ذلك، فال غاية يطلبها إال حتقيق العدل، 
فيعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده، ويعطي املؤلفة قلوهبم كبعض القرشيني األرشاف الذين أسلموا عند 

الفتح؛ ليستمروا عى دينهم الذي دخلوه طواعية من غري إكراه. 

أ ــ العـــــدل :

)ب( الرمحة والعفو: 

بعث اللـه تعاىل النبي حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص رمحـة بالناس ليـهدهيم طريق السـعادة فقال تعاىل : ﴿
﴾ )آية 107 سورة األنبياء(.
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)2( )رواه البخاري رقم 169/2(. )1( )رواه البخاري 360/10(.  
)3( )يستنتج المعلم بعض األمثلة على رحمته عليه الصالة والسالم من الطالب(.

 وإذا كانت بعثته رمحة فمن الطبيعي أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص رحياًم.

* هات مثاالاً عىل رمحة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من دراستك السابقة لسريته.

لقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص أرحم اخللق بالناس، وحتى باحليوان فمن أقواله : ملسو هيلع هللا ىلص »من ال يرحم ال يرحم« )1(. 

* اذكر بعض أمثلة رمحته ملسو هيلع هللا ىلص باحليوان وحثه عىل ذلك.

القراءة يف  تقليله  تتجى يف  التي  الصورة  تلك  مثل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صورًا  الرمحة يف ترصفات  وقد أخذت 
الصالة وقرص ركوعها وسجودها؛ لسامعه بكاء صبي يقول : ملسو هيلع هللا ىلص »واللـه إين ألقوم إىل الصالة وأريد أن 
أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق عى أمه«)2(. ومن رمحته ملسو هيلع هللا ىلص أيضًا رمحته 
بمن كان قد آذاه من أهل الطائف، عندما أرسل اللـه تعاىل عليه ملك اجلبال وقال له: يا حممد لو شئت أن 
أطبق عليهم األخشبني لفعلت، فعزَّ عى رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص أن هيلك قومه فقال : ملسو هيلع هللا ىلص »بل أرجو أن خيرج 

اللـه من أصالهبم من يعبد اللـه وحده ال يرشك به شيئًا«)3(.

رأسه  عى  أهالوا  حيث  اهلجرة  قبل  مكة  مرشكي  من  واالضطهاد  األذى  من  ملسو هيلع هللا ىلص  القاه  ما  سابقًا  عرفت 
الرشيف الرتاب وهو ساجد لربه عند الكعبة، وألقوا عليه النجاسة وهو يف البيت احلرام يدعو ربه أن هيدي 
قومه لإليامن وقاطعوه، وسخروا منه وتآمروا عى قتله، وقسوا عى أتباعه من املؤمنني املستضعفني، بل إهنم 
مثلوا بشهداء املسلمني يوم أحد أشنع متثيل. ثم رضب مثااًل رائعًا بالعفو والرمحة مل يعرف له تاريخ الفاحتني 

مثياًل، فعفا عن قريش، ومل يثأر ملسو هيلع هللا ىلص من قاتل عمه محزة  )وحيش( بل صفح عنه وجلس يتحدث إليه.
* هل كان عفو النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف موقف املستضعف العاجز؟ وماذا يعني ذلك؟

* ما العبارة التي قاهلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقريش عندما عفا عنهم؟
* ما رأيك بموقف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من وحيش؟

هكذا كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص املثل الكامل يف العدل والشفقة والرمحـة والعـفـو فقـد قال اللـه تعاىل عنه : 
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﴾ )سورة آل عمران آية 157(. ﴿
وقـال تـعـالى : ﴿

﴾ )سورة التوبة آية 128(.

)3( )مسند أحمد برقم 365/3(. )2( )رواه اإلمام أحمد برقم 494/3(.    )1( )رواه مسلم 2003/4-2004/ج 2593(. 

 خامسًا : احللم واألناة :

كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هادئ اخللق، حليم الطبع يتعامل مع الناس بلطف وحيث عى الرفق وينهى عن الغضب 
الرفق ما ال  اللـه رفيق ويعطي عى  اللـه فيغضب للـه تعاىل، فمن أقواله ملسو هيلع هللا ىلص »إن  تنتهك حرمة  إال أن 

يعطي عى العنف وما ال يعطي عى سواه«)1(.

 :  ومن أمثلة حلمه
1 ــ دخـل احلسن بن عيل ريض اللـه عنهام وكان آنذاك صغري السن، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يصيل فركب احلسن 
ظهره وهو ساجد، فأبطأ يف سجوده ملسو هيلع هللا ىلص حتى نزل احلسن فلام فرغ قال له بعض أصحابه رضوان اللـه 

عليهم: لقد أطلت سجودك قال: »إن ابني ارحتلني فكرهت أن أعجله«)2(.
2 ــ انطلق غوث بن احلارث ليفتك برسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وهو نائم حتت شجرة والناس قائلون فلم ينتبه 
ملسو هيلع هللا ىلص إال وغوث قائم والسيف مسلط عى رأسه يف يد الرجل، وهو يقول: من يمنعك مني؟ وبقلب مؤمن 
ولسان صادق أجابه ملسو هيلع هللا ىلص عى الفور اللـه، فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: من يمنعك 
مني؟ قال: كن كخري آخذ فخى سبيله وعفا عنه، فدنا قلب الرجل بعد نفور، وصار داعية لإلسالم)3(. 

وذهب إىل قومه وقال هلم جئتكم من عند خري الناس.
* يدل هذا املوقف عىل صفات أخرى للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ما هي؟

3 ــ ملا تويف ابن سلول جاء ابنه عبداللـه - وكان حسن اإلسالم - وطلب من رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص أن يعطيه 
قميصه، ليكفن به أباه، ليكن ذلك عالمة عى صفح رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص عنه، ليس هذا فحسب بل طلب 
يثور  أن  املنتظر  من  وكان  والده،  عى  االبن  عاطفة  بدافع  ذلك  وكان  له،  ويستغفر  عليه  يصيل  أن  منه 
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رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص  يف وجه عبداللـه فكيف يعطي النبي ملسو هيلع هللا ىلص قميصه لرجل نذر حياته للكيد لرسول اللـه 
ملسو هيلع هللا ىلص ؟! ولكن مل حيدث فقد سبق حلم رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص غضبه، وأعطى قميصه عبداللـه ليكفن به أباه ابن 

سلول وقال له »آذّنـي ألصـيل عليـه«)1(.
* اذكر مواقف أخرى من سريته تدل عىل حلمه ملسو هيلع هللا ىلص .

سادسًا : حالوة املنطق : 

)2( )جوامع الكلم: الكالم القليل ذو المعنى الكبير(. )1( )صحيح البخاري حديث 1210(.    
)4( )سنن الترمذي ج4/ص 349(. )3( )أبوداود حديث 5002 والترمذي حديث 1992(. 

)6( )البخاري/ الفتح 395/22 - 396 /ح6203(. )5( )صحيح البخاري حديث 6038(.   

كان عليه الصالة والسالم أحسن الناس منطقًا فصيح اللسان أويت جوامع الكلم)2(، وإذا تكلم تكلم 
بأناة يعطي الكالم حالوة وتبساًم ويشارك أصحابه يف أحاديثهم وكان يمزح وال يقول إال حقًا ويمزح 
ذا األذنني()3(، ومل  )يا  له  بقوله  أمثلة ذلك مزاحه مع خادمه أنس بن مالك  الكبري والصغري ومن  مع 
يكن سبابًا وال فاحشًا بل كان أشد حياًء من العذراء يف خدرها إذا كره شيئًا ُعرف ذلك يف وجهه وكان 
يقول ملسو هيلع هللا ىلص : »ما كان الفحش يف يشء إال شانه وما كان احلياء يف يشء إال زانه«)4( ، ويقول أنس خدمت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني فام قال يل : )أٍف، وال ملا صنعت؟ وال أال صنعت؟()5(. 

ســابعــًا: خـلـــقـــه : 

﴾  )سورة القلم آية 4(. قال اللـه تعاىل : ﴿
قال أنس  : »كان رسول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص من أحسن الناس خلقًا«)6(. يقبل بوجهه وحديثه عى من يعرف ومن 
ال يعرف، ومل يرضب شيئًا قط بيده إال أن جياهد يف سبيل اللـه، وما سئل قط فقال : ال، وما عاب طعامًا قط، 

ويأكل مما يليه، وال يأخذ من أمام غريه ويقوم عن الطعام وهو غري ممتلئ.
فيهام، هبذا اخللق  األثر  له أعظم  يعيش يف أرسته ويف جمتمعه، وكان  اللـه ملسو هيلع هللا ىلص  الشخصية كان رسول  هبذه 

الرفيع استطاع حممد بن عبداللـه ملسو هيلع هللا ىلص أن يبلغ رسالة ربه كاملة للناس، وخيرجهم من الظلامت إىل النور.



84

س1: كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص زاهدااً يف الدنيا، اذكر ما يدل عىل ذلك بشواهد من سريته مبينااً الفرق بينها 
وبني حال معظم املسلمني اليوم. 

س2: أعط تعليالاً مناسبااً ملا يأيت مع ذكر ما يدل عليه من سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 
) أ ( كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ينهى أصحابه رضوان اللـه عليهم أن يقلدوه فيام ال طاقة هلم به. 

)ب( حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص للفقراء واملساكني.
)ج( فصاحته وبالغته ملسو هيلع هللا ىلص . 

) د ( أبطأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما ركبه ابنه احلسن.
س3: ليس أوقع من سامع كالم الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص )ال تثريب عليكم اليوم يغفر اللـه لكم( لقوم 
هذا  عليها  ينطوي  التي  املعاين  استنبط  واالضطهاد،  العذاب  سوء  واملؤمنني  يسومونه  كانوا 

املوقف، ودلل بشواهد أخرى من سريته.
س4: صف عبادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص منذ نشأته. 

س5: اخـتر أحـد أقــوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الواردة في الدرس ثم استنبط اآلثار التربوية التي ينطوي 
عليها الحديث. 

س6: ما واجبك جتاه الفقراء واملحتاجني ؟ مدعاماً إجابتك باألدلة.
الناس يصل إىل حد اإلرساف والتبذير »ما رأيك  س7: إن إكرام الضيف يف زمننا هذا عند بعض 

هبذا؟ مع االستشهاد باألدلة من الكتاب والسنة«.
س8: بني معنى الكرم وعالقته بالزهد.

س9: بني جوانب من تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أهل بيته.
س10: صف طرق تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أعدائه.

األســــــــــــــئـلــة
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س11: ضع عنوانااً يناسب ما تدل عليه أقوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص التالية : 
) أ ( »يرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا«.

)ب( »أفال أكون عبدًا شكورًا«.
)ج( »من ال يرحم ال ُيرحم«.

س12: كيف سيكون ترصفك فيام يأيت .. مع ذكر السبب؟
) أ ( إذا حصلت عى جائزة تقديرية لتفوقك عى زمالئك.

)ب( إذا خاصمك زميلك بسبب كلمة منك يف حقه.
)ج( إذا سمعت زميلك يزدري الفقراء واملساكني.

اخرت أحد األنشطة التالية :
) أ ( حاول أن ختتيل بنفسك، ثم : 

1 ــ اكتب خصال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص التي اتضحت يف هذا الدرس.
2 ــ ضع قائمة باخلصال التي تتوفر فيك من تلك اخلصال والتي مل تتوفر.

)حاول أن تضع تلك اخلصال التي مل تطبقها نصب عينيك لتعمل هبا وتكون ممن رسول اللـه 
ملسو هيلع هللا ىلص قدوهتم وقائدهم إىل جنات النعيم(.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعبادة  املتعلقة  الصحيحة  واألحاديث  اآليات  بعض  جلمع  زمالئك  مع  تعاون  )ب( 
واعرضها يف لوحة. 

يف  زمالئك  عى  وألقها  املرشكني  أو  باملؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رمحة  عى  تدل  التي  القصص  امجع  )ج( 
احلصة. 



الفصل الدراسي الثاني



الباب الثالث
انتشار اإلسالم

الفصل األول :

الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين.  
الفصل الثــاني :

الفتوحات اإلسالمية يف عهد األمويني.  
الفصل الثالث :

الفتوحات اإلسالمية يف عهد العباسيني.  
الفصل الرابع :

الفتوحات اإلسالمية يف عهد العثامنيني.  
الفصل اخلامس :

بعض البلدان التي انترش فيها اإلسالم عن طريق  
الدعاة و التجار.   
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متـــهيــد: 

)أ( اجلزيرة العربية : 

كان سكان اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم يف حالة يرثى هلا من التيه والضالل، فال دين ينظم حياهتم 
وال دولة جتمع شملهم، فرقت بينهم العصبية القبلية، وسادت بينهم املعتقدات الوثنية، وتفشت فيهم 
عادات كثرية سيئة حتى نزل الوحي عى حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف غار حراء بمكة فُبعث إىل اخللق كافة برسالة اإلسالم، 

رسالة اخلري واهلدى واملحبة واإلخاء. 
مل يمض ربع قرن عى بدء رسالة اإلسالم، ذلك احلدث التارخيي اجللل، حتى جعل ملسو هيلع هللا ىلص أمة العرب يف 
اجلزيرة العربية كلها تنفض عنها رجس اجلاهلية، فكّون منها جمتمعًا إسالميًا مل يشهد له التاريخ مثياًل يف 
رسوخ العقيدة، واالستشهاد يف سبيلها، ويف تقوى اللـه ويف الرتاحم والتامسك فيام بني أفراده، فكأهنم 
ن هلم عليه الصالة والسالم دولة إسالمية ثابتة الدعائم واألركان، فانتقل بذلك  بنيان مرصوص، وقد كوَّ

عرب اجلزيرة العربية إىل مرحلة من اإليامن والوحدة والقوة حتت راية اإلسالم. 

)ب( بالد الفرس والروم : 

كانت املنطقة املجاورة للجزيرة العربية يف عرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، حتكمها اإلمرباطوريتان الساسانية والبيزنطية 
أكرب قوتني عامليتني آنذاك. أما األمرباطورية الساسانية )املجوسية املعتقد وعاصمتها املدائن عى هنر دجلة(، 
بالنرصانية  تدين  كانت  التي  العربية  املناذرة  دولة  والعراق، وحتت مظلتها دخلت  فارس  بالد  فقد ملكت 

الباب
انـتــــشــار اإلســـــــالمالثالث

تـمـــــهــــــــيـــد

العامل عند البعثة النبوية )بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص( : 
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من  وتتخذ  النرصانية(،  دين  عى  كانت  )التي  )البيزنطية(  الرومية  اإلمرباطورية  وأما  احلرية،  وعاصمتها 
القسطنطينية )استنبول حاليًا( عاصمة هلا، فقد سيطرت عى آسيا الصغرى، وأجزاء من قارة أوروبا، وشامل 
إفريقية ومرص وبالد الشام، بام فيها دولة الغساسنة العربية وعاصمتها ُبرصى، ولقد كان الرصاع شديدًا بني 
هاتني اإلمرباطوريتني، من أجل السيطرة والتوسع الذي بلغ ذروته عند ظهور اإلسالم. وبعد قيام الدولة 
اإلسالمية يف املدينة املنورة بزمِن يسري، أخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو الناس يف هذه البالد الفارسية والرومية إىل اإلسـالم 

امـتـثـااًل لـقـولـه تعـاىل : ﴿

﴾ )سورة سبأ آية رقم 28(.

ولكنه تويف قبل أن يتم ذلك، فأكمل اخللفاء الراشدون بعده رسالة اإلسالم، وقد ساروا ومن جاء بعدهم 
عى هنج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلهاد، وتبليغ الشعوب دعوة اإلسالم. وإليك عرضًا المتداد الدولة اإلسالمية يف 

ذلك العهد. انظر الشكل رقم 12.

شكل )12( األوضاع السياسية يف جزيرة العرب عند بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
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كان املثنى بن حارثة الشيباين قد دخل يف اشتباكات حمدودة مع الفرس يف العراق، فلام ُويل أبوبكر الصديق 
 اخلالفة استأذنه يف فتح تلك البالد، فأذن له وكتب له عهدًا بذلك، فقام املثنى بمجموعة من العمليات 

الناجحة وركزَّ اهتاممه عى نرش اإلسالم بني القبائل العربية. 

بدأ املثنى محالته يف العراق بجيش قوامه ثامنية آالف مقاتل، ولدعم املوقف العسكري يف العراق؛ أرسل 
أبوبكر  خالد بن الوليد  عى رأس جيش قوامه عرشة آالف مقاتل، كام أمر عياض بن ُغْنم أن يتوجه 

إىل العراق بعد أن يفرغ من فتح دومة اجلندل التي كان حيارصها.

الفصل
الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشديناألول

أواًل: ميادين القتال مع الفرس يف العراق :

خاض املسلمون بقيادة خالد بن الوليد  يف جنوب العراق عدة معارك من أشهرها: معركة ذات السالسل، 
واملذار واحلرية والفراض، انتهت مجيعها بانتصار املسلمني عى الفرس. انظر اخلريطة يف الشكل )13(.

1 ــ مقدمات الفتح :

2 ــ فتح العراق : 

)أ( معركة القادسية سنة 15هـ/ 637م : 

هال يزدجر ملك الفرس االنتصارات التي حققها املسلمون يف العراق، فقرر خوض معركة فاصلة معهم، 

3 ــ أشهر املعارك يف العراق : 
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املسلمني  فياًل؛ إلرهاب  يتكون من 120ألف مقاتل وحوايل ثالثني  العامة وكون جيشًا  التعبئة  وأعلن 
املعركة،  باإلعداد هلذه  نبأ هذا االستعداد سارع    بن اخلطاب  بلغ عمر  وملا  إىل رستم،  قيادته  وأسند 
فأرسل مددًا إىل العراق، وأسند قيادة اجليش إىل سعد بن أيب وقاص ،  فسار سعد بجيٍش قوامه ثالثون 
ألف جماهد رابط هبم يف القادسية. وقبيل املعركة جرت اتصاالت بني الفريقني للوصول إىل اتفاق بينهام، 
ولكنها مل تنجح؛ فحدثت معركة عنيفة دامت ثالثة أيام ونصف، أبى فيها املسلمون بالًء حسنًا، انتهت 

شكل )13( مواقع املعارك اإلسالمية يف العراق
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بانتصار املسلمني وقتل قائد الفرس )رستم(، وتفرق شمل جيشه وأمر عمر بن اخلطاب  ببناء الكوفة 
جنويب احلرية والبرصة يف شامل غرب األبلة يف جنوب العرق، فكانت اإلمدادات من هاتني املدينتني من 

أسباب نجاح املسلمني يف القضاء عى املقاومة الفارسية هنائيًا. 

* ما اخليارات التي يعرضها اإلسالم ملنع القتال؟

* اذكر اآلية التي تدل عىل ذلك استعن بالقرآن الكريم سورة التوبة آية )20(.

)ب( فتح املدائن سنة 16هـ/ 638م :

  بن اخلطاب  اخلليفة عمر  القادسية فتحرك بمشورة من  انتصاره يف  بن أيب وقاص من  استفاد سعد 
فيها  النرص  فكان  موقع،  من  أكثر  يف  بالفرس  والتقوا  املسلمون  فتقدم  الفرس(  )عاصمة  املدائن  نحو 
حليف املسلمني، ثم عربت طالئعهم أواًل هنر دجلة يقودهم عدد من أبطال املسلمني كعاصم بن عمرو 
للنهر رغم حماوالت  الرشقية  الضفة  إىل  الوصول  الذين متكنوا من  القعقاع وغريمها،  التميمي، وأخوه 
الفرس صدهم، ثم عرب سعد بن أيب وقاص  ببقية اجليش وحارص اجلميع املدائن، فلم تلبث أن سقطت 

يف أيدهيم فاستسلم أهلها وحاز املسلمون عى غنائم كثرية. 

كان يزدجرد )حاكم الفرس( قد ترك عاصمته بعد أن سمع بدنو املسلمني منها، وفر مع أهله، ونقل معه 
أمتعته وأمواله، وهكذا فتح املسلمون عاصمة الفرس بعد أن أحلقوا اهلزائم املتتالية هبم، فصارت دولتهم 

يف طريقها إىل الزوال. 
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يف بالد فارس : 

 معركة نهاوند )فتح الفتوح( 21هـ :

مقاتل  بلغ عدده 150ألف  الفارسية،  األقاليم  يزدجرد يف هناوند جيشًا من سائر  يف عام )20هـ( مجع 
ن املُزين(.  توىل قيادته )الفريوزان(. أما جيش املسلمني فبلغ 30 ألف جماهد ُعني لقيادته )النعامن بن مقرِّ
هناوند  نحو  بالتحرك  املسلمني  املجاهدين  النعامن  أمر  الفارسية،  احلشود  أخبار  املسلمون  استطلع  وملا 
املباغتة هجم  وملا حان موعد  مدينتهم،  وإخراجهم من  الفرس  ثم وضع خطة الستدراج  وحمارصهتا، 
املسلمون عى الفرس، ميمنتهم وميرسهتم والقلب. وخالل املعركة زلت قدم فرس النعامن قائد املسلمني، 

وخر عى األرض فسّلم الراية حلذيفة بن اليامن الَّذي مل ُيشع بني اجلند خرب استشهاد النعامن. 

* ما الذي يمكن أن يسببه انتشار خرب استشهاد النعامن؟ وملاذا؟

المسلمون  أن دخل  المسلمون، وبعد  الفرس، وطاردهم  فتراجع  المعركة  الليل وحمي وطيس  أقبل 
نهاوند أرسل حذيفة بن اليمان رسواًل إلى الخليفة عمر بن الخطاب  يبشره بالنصر، ثم بعث بخمس 
الغنائم. وقد اغتبط المسلمون بهذا النصر المؤزر فسموه )فتح الفتوح(، إذ لم يستطع يزدجرد أن يقابل 
المسلمين بعد ذلك مقابلة قوية وظل أمره في نقصان حتى قتل سنة 31هـ في خراسان، وبموته انتهت 

دولة آل ساسان. 

* يف عهد من من اخللفاء الراشدين انتهى يزدجرد؟

يف إقليم خراسان والقفقاس وما وراء النهر : 

استمرارًا لعملية الفتح قسم اخلليفة عمر بن اخلطاب  جيش املسلمني إىل عدة »ألوية«، ووجه كل لواء 
بقائده إىل كل إقليم من أقاليم الدولة الفارسية، وقد استطاع قادة تلك األلوية فتح اجلبهة الشاملية الواقعة 
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شكل )14( الفتوحات اإلسالمية يف بالد فارس

اإلقليم  تشمل  التي  والرشقية  الوسطى  اجلبهة  وكذلك  القفقاس،  جبال  هناية  حتى  قزوين  بحر  غرب 
اجلبيل، وإقليم فارس، وإقليم خراسان وسجستان، وكرمان ومكران وبذلك أصبحت مجيع أجزاء الدولة 

الفارسية تنعم بحكم اإلسالم وعدله. 

فرتات  فكريًا  اإلسالم  تصارع  منهم  مجاعات  أخذت  العسكري،  امليدان  يف  الفرس  سقط  أن  بعد 
طويلة، كام أهنم شنوا عى املسلمني حروبًا شعواء بأسامء خمتلفة؛ يمكن القول : إهنا أسهمت مؤخرًا 

يف ضعف العامل اإلسالمي. 
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)1( )أجنادين موقع يف فلسطني بني الرملة وبيت جربين »يف بطاح زكريا«(.

ز اخلليفة أبوبكر الصديق  أربعة جيوش وجعل عى رأس كل منها قائدًا ووجهه إىل جزء معني يف  جهَّ
بالد الشام. انظر الشكل 15. وهذه اجليوش هي : 

1- جيش يزيد بن أيب سفيان  لفتح دمشق.

2- جيش أيب عبيدة عامر بن اجلراح  لفتح محص. 

حبيل بن حسنة  لفتح وادي األردن. 3- جيش رُشْ

4- جيش عمرو بن العاص  لفتح فلسطني. 

وقد خاضت هذه اجليوش معارك أولية مع القوات البيزنطية، ثم توجه كل جيش إىل اجلهة التي خصصت 
إىل اخلليفة ؛ ليطلعه عى التطورات    له، عند ذلك أعد الروم العدة للقاء املسلمني، فكتب أبوعبيدة 
العسكرية يف بالد الشام، فأصدر اخلليفة أمره إىل خالد بن الوليد  بأن يتوجه من العراق إىل بالد الشام 
لقيادة اجليوش اإلسالمية هناك، وعندما وصل خالد  إىل بالد الشام كانت قوات املسلمني موزعة يف 
األقاليم املخصصة هلا فقرر أن جتتمع جيوش املسلمني يف اجلوالن عى أن يبقى عمرو بن العاص  يف 
التخطيط القتايل    فلسطني؛ لصد تقدم الروم التي كانت تتجه بقوات كبرية نحوها، وهنا اختذ خالد 

الرسيع للمجاهبة مستخدمًا أكرب عدد من اجلند، وفيام ييل أبرز تلك املعارك : 

ثانيًا: ميادين القتال مع الروم يف بالد الشام : 

فتح بالد الشام : 

1ــ معركة أجنادين مجادى األوىل 13هـ)1(:

يقود  كان  الذي    الوليد  بن  أدرك خالد   ،   العاص  بن  للقاء عمرو  الروم جنوبًا  بدأ زحف  عندما 
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شكل )15( خط سري اجليوش اإلسالمية إىل بالد الشام

ألفًا يف اجلوالن مدى ضخامة جيش الروم الذي بلغ مئة  اجليش اإلسالمي والذي بلغت قواته ثالثني 
من  أعدادًا  تاركًا  أجنادين،  نحو  بقواته  وزحف  املعركة،  يف  املسلمني  ثقل  إلقاء  عى  صمم  ولذا  ألف؛ 
املشاة يف    املقاتلني تكفي ملناوشة الروم يف اجلبهة الداخلية حتى تنتهي معركة أجنادين، ونظم خالد 

اجليش ميمنة وميرسة وقلبًا ومقدمة. 

وملا دارت رحى املعركة متزق جيش الروم، فاهنارت روحهم املعنوية واهنزموا من أرض املعركة تاركني 
قتالهم يف ساحتها. )راجع اخلريطة يف الشكل رقم 15( وبعد معركة أجنادين بشهٍر واحد تويف اخلليفة 

 .) أبوبكر الصديق
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قائد  تقريبًا، ووزع  يومًا  ملدة سبعني  التي حارصها  إىل دمشق  املسلمني  اجته جيش  أجنادين  بعد معركة 
املسلمني أبوعبيدة بن اجلراح  اجلند عى أبواب دمشق، ويف النهاية متكنت الفرقة التي كان يقودها خالد 
 من تسلق األسوار، وفتح أحد أبواب دمشق فكربوا، واندفع عى أثرهم بقية اجلند. أمام هذا املوقف 
طلب حاكم املدينة األمان والصلح من املسلمني، وعقد أبوعبيدة  هذا الصلح بموافقة اخلليفة عمر 
بن اخلطاب  الذي رس هلذا الفتح وقد ساعد فتح دمشق املسلمني، ففتح أبوعبيدة  مدينة بعلبك، كام 

فتح خالد بن الوليد  مدينة محص. 

2 ــ فتح دمشق )14هـ( :

عندما علم اإلمرباطور هرقل بتصفية جيشه يف أجنادين قرر جماهبة املسلمني يف معركة حاسمة، ووقع 
املسلمني  قادة  املوقف عقد  أمام هذا  دفاعية،  ميزات  فيه من  يتوفر  ملا  الريموك؛  قادته عى موقع  اختيار 

مؤمترًا؛ للتشاور يف األمر ولتدارس املوقع الذي اختاره الروم للمعركة املقبلة. 

وكانت قوات الروم حوايل 200 ألف مقاتل أو تزيد، مقابل اجليش اإلسالمي الذي يبلغ عدده حوايل 
إىل بقية املسلمني، والذي انترص عى الروم يف    36 ألف جماهد بعد انضامم جيش عمرو بن العاص 
بالسالسل؛  جندهم  تقييد  إىل  قادهتم  اضطر  مما  متدهورة؛  الروم  عند  املعنوية  الروح  وكانت  فلسطني. 
خوفًا من اهلرب؛ مما جعل اجلندي الرومي ثقيل احلركة، بعكس جيش املسلمني الذي كان يتميز باملرونة، 
وإيامن املجاهدين باهلدف الذي يقاتلون من أجله، وقد كان أبوعبيدة  قد فوض خالدًا لقيادة املعركة؛ 
نظرًا خلربته بمالبسات املوقف، وانتهت هذه املعركة الفاصلة بانتصار ساحق للمسلمني وقد تقرر بعدها 

مصري بالد الشام لصالح املسلمني. 

3 ــ معركة الريموك رجب 15هـ/636م : 
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انفتح الطريق بعد الريموك إىل فلسطني، فاجته عمرو بن العاص  إليها، فقام بفتح مدهنا الواحدة تلو 
األخرى، ومل يبق سوى بيت املقدس. أما بيت املقدس فتوجه إليه عمرو  وحارصها أربعة أشهر ومل 
توىل احلصار بنفسه، فلم يلبث أهل    ينقطع خالهلا القتال بني املسلمني والروم، وملا وصل أبوعبيدة 
الشام، غري أهنم  الصلح عى مثل ما صاحلت عليه مدن بالد  قلياًل حتى طلبوا  بعدها إال  املقدس  بيت 
اشرتطوا أن يتوىل عقد الصلح اخلليفة عمر بن اخلطاب  . فقدم عمر  ، وكتب ألهل بيت املقدس 

الصلح وتم فتحها يف ربيع اآلخر سنة 16هـ. 

4 ــ فتح بيت املقدس )16هـ/ 637م( : 

املقدس أعطى أهلها األمان، وصى  مفاتيح مدينة بيت    بعد أن تسلم اخلليفة عمر بن اخلطاب 
أمام الصخرة وخط مسجده هناك، ثم ارحتل إىل بلدة اجلابية حيث عقد مؤمترًا عسكريًا فيها، واختذ 

قرارات حاسمة حول فتح مرص واجلزيرة.

5ــ فتح اجلزيرة * :

كانت بعض مدهنا تابعة للفرس، وبعضها تابعة للروم، ومعظم سكاهنا من النصارى وقد وجه إليها عمر 
 سنة 18هـ عياض بن ُغْنم، فاستطاع أن يفتح معظم مدهنا، بعضها عنوة واألخرى صلحًا. 

* متى يكون الفتح عنوة ومتى يكون صلحااً ؟

6ــ  فتح جزيرة قربص )28هـ/ 649م( : 

تطلع املسلمون إىل السيطرة عى إقليم البحر املتوسط ألمهيته، فكتب معاوية بن أيب سفيان  إىل اخلليفة 

* يقصد بالجزيرة المنطقة بين نهري دجلة و الفرات شمال المدائن.
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فـــتــــح مـصـــــر : 

ثالثًا: ميادين القتال مع الروم يف مصر ومشال إفريقيا

لّما جاء اإلذن لعمرو بن العاص  بفتح مصر اتجه نحوها على رأس قوة مكونة من أربعة آالف مقاتل 
أواخر سـنة 18هـ/639م. متنـقال من نصـر إلى نصـر، ففـتح رفـح والعـريـش والفـرمـا واستولى 
عليها، واستمر يف تقدمه ففتح مدينة بلبيس وقرية )أم دنني( ثم زحف املسلمون بعد ذلك عى حصن 
بابليون وحارصوه عدة أشهر، وصلت خالهلا اإلمدادات التي أرسل يف طلبها عمرو بن العاص  من 
اخلليفة عمر بن اخلطاب  فبلغ عدد جيش املسلمني 12 ألف جماهد عى رأسهم كبار الصحابة رضوان 
اللـه عليهم ومن بينهم الزبري بن العوام، وعبادة بن الصامت، واملقــداد بن األسود، ومعاويـة بن حديج 

وغيـرهم رىض اللـه عنهم. وتقـدم عمرو باجليوش ففتح حصن بابليون يف سنة 20هـ /640م.

عمرو  استأذن  ثم  وغريها.  وبوصري،  الفيوم   : مثل  يف  متعددة  مدن  لفتح  الجيوش    عمرو  وجه  ثم 
املعارك بني  له، فحارصها ملدة ستة أشهر وقعت خالهلا عدد من  اخلليفة يف فتح اإلسكندرية فأذن   

عثامن بن عفان  يستأذنه يف إنشاء أسطول إسالمي، فوافق اخلليفة عى ذلك*، وتنفيذًا هلذه املهمة بنى 
البحر    معاوية  ركب  )28هـ(  سنة  ويف  وطرابلس.  وصور  عكا  يف  السفن  لصناعة  دورًا    معاوية 
من عكا، ويف الوقت نفسه توجه قائد أسطول مرص عبداللـه بن أيب الرسح من اإلسكندرية إىل قربص، 
  التسليم، وعقد صلحًا مع معاوية  والتقى األسطوالن يف اجلزيرة، وأرسع حاكم جزيرة قربص إىل 

تنص رشوطه عى : 

)1( أن يكون أهل قربص عونًا للمسلمني، وأن ال يعينوا الروم أبدًا.
)2( تقديم جزية للمسلمني مقدارها 7200 دينارًا سنويًا. 

* )سبق أن كانت لمعاوية بن أبي سفيان  محاولة في استئذان الخليفة عمر بن الخطاب ولكنه رفض خوفًا على المسلمين، ألنه لم 
يكن لهم خبرة في ركوب البحر(.
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شكل )16( خريطة الفتح اإلسالمي ملرص

الطرفني، ثم متكن املسلمون من فتحها، وفرضوا عى أهلها اجلزية، وذلك يف سنة 21هـ ومن أهم أعامل 
عمرو بن العاص  يف مرص اختياره موقع الفسطاط، لتكون عاصمة جديدة ملرص بدال من اإلسكندرية، 

ي جامع عمرو بن العاص. حيث بنى أول جامع فيها ُسمَّ

يرجع اهتامم املسلمون بمرص إىل عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي كتب إىل مقوقس مرص رسالة حتمل دعوته 
إىل اإلسالم. أما أول تفكري يف فتح مرص فجاء بعد إمتام فتح بالد الشام، حينام اجتمع اخلليفة عمر بن 
اخلطاب  بقادته سنة 18هـ يف بلدة اجلابية باجلوالن بالقرب من دمشق يف هذا املؤمتر العسكري 

تقرر فتح مرص لرضورات وعوامل خمتلفة نذكر منها : 
1 العامل الديني الذي يقوم عى وجوب نرش اإلسالم وتبليغه إىل الناس كافة.

2 العامل احلريب القائم عى مطاردة القوات الرومية املنسحبة إىل مرص بعد إهنزامها يف معارك بالد الشام.
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أراد عمرو بن العاص  بعد فتح اإلسكندرية أن يستأصل نفوذ الروم من شامل إفريقية فاخرتق الصحراء 
حتى وصل إىل برقة )ليبيا( ففتحها، وصالح أهلها عى اجلزية، ثم وجه عمرو  عقبة بن نافع حتى بلغ 
اخلليفة  إىل    عنيفة. وهنا كتب عمرو  بعد حصار ومقاومة  فتحهام  وتم  بعدها طرابلس،  زويلة ومن 
عمر بن اخلطاب  يستأذنه يف فتح إفريقية )تونس( إال أن اخلليفة هناه عن دخوهلا ؛ خوفًا عى جيوش 
املسلمني من أن تنساب يف هذه املناطق الشاسعة وهي مل تزل يف حاجة إىل توطيد نفوذها يف البالد التي 

استقرت فيها حديثًا كبالد الشام ومرص. فعاد إىل مرص واستخلف عى ليبيا عقبة بن نافع.

فــتـــــح ليـبيــــا :

فتح إفريقية )تونس( : 

يف سنة 27هـ استأذن عبد اللـه بن أيب الرسح وايل مرص وليبيا، اخلليفة عثامن بن عفان  يف فتح إفريقية فأذن 
له، فجهز ابن أيب الرسح جيشًا مكونًا من 20 ألف جماهد، وسار هبم حتى وصل إىل مكان يقال له )عقوبة( 
يف منطقة القريوان، فالتقى هناك بجيش الروم املكون من 120 ألف مقاتل بقيادة )جرجري( وايل تلك البالد 
من قبل الروم ودارات بني الفريقني معـركة حامية مل تسفر عن نرص حاسم ألي من اجلانبني، فأشار عبد اللـه 
بن الزبري  عى عبد اللـه بن أيب الرسح أن يقسم جيشه إىل فريقني : فريق يقاتل الروم إىل منتصف النهار، 
فإذا أهنكته احلرب وضع سالحه، ليحل حمله الفريق الثاين الذي يواصل القتال إىل الليل. وهبذه اخلطة حقق 

املسلمون النرص وهزموا جيش الروم، وقتل عبد اللـه بن الزبري  قائد الروم )جرجري(.

فتح النوبة والسودان : 

ن السودان اليوم جزءًا من  كان عمرو بن العاص  قد بعث جيشًا بقيادة عقبة بن نافع إىل بالد النوبة التي يكوِّ
أراضيها، ومل يتمكن املسلمون من فتحها ويف أثناء والية عبد اللـه بن أيب الرسح عى مرص غزاهم وفتح مدهنم 
الواحدة تلو األخرى حتى حارص عاصمتهم دنقلة وتم فتحها عام 31هـ، وقد عقد معهم صلحًا استمر مدة 

طويلة، وبفتح هذه البالد اعتنق أهلها اإلسالم.
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معركة ذات الصواري )34هـ / 655م( : 
خالل والية عبد اللـه بن أيب الرسح عى مرص بنى املسلمون يف اإلسكندرية دارًا لصناعة السفن، وجعلوا 
منها مقرًا لألسطول اإلسالمي،وملا رأى الروم مدى قوة األسطول اإلسالمي، وضعوا خمططًا لتدمري هذا 
األسطول الناشئ، وأخذوا يثريون سكان املواين؛ ليقوموا بإحراق سفن املسلمني، ثم حترك قسطنطني بن 
هرقل عى رأس أسطول ضخم مؤلف من مخس مئة قطعة بحرية، لغزو الشواطئ اإلسالمية، عندئذ أرسع 
عبد اللـه بن أيب الرسح بأسطول مرص الذي انضم إليه أسطول الشام، وصار تعداده مائتي قطعة، فالتقى 
األسطوالن يف معركة ذات الصواري عام 34هـ ودارت معركة ضارية أظهر فيها املسلمون أروع رضوب 
ثقيلة،  ببعض بسالسل  بعضها  استخدموا خطة غري عادية وهي ربط سفنهم  والتضحية، حيث  الشجاعة 
فاستحال بذلك عى الروم اخرتاق صفوف املسلمني، كام استخدموا يف نفس الوقت خطاطيف طويلة يصيبون 
هبا صواري سفن العدو، وجيروهنا إىل جوار سفنهم، فغدت املعركة كأهنا معركة برية، وأخريًا مكنهم اللـه 
من أعدائهم فدمروا أسطول الروم، وأغرقوا سفنه، فحطمت هذه املعركة احلاسمة أسطورة سيادة الروم عى 
البحر املتوسط، ومل يعد حيمل اسم بحر الروم الذي كان حيمله سابقًا، بل أصبح اسمه بحر الشام، كام فتحت 

هذه املعركة للمسلمني آفاقًا جديدة يتطلعون منها إىل غرب ذلك البحر الذي له أمهيته الكربى.
* ما رأيك يف تغيري اسم بحر الروم إىل بحر الشام؟

* هل توقفت الفتوحات اإلسالمية بعد استشهاد اخلليفة عثامن ريض اللـه عنه؟ وملاذا؟
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س1 : ملاذا أرسل اخلليفة أبو بكر  القائد خالد بن الوليد  للعراق بالرغم من وجود جيش القائد 
املثنى بن حارثة الشيباين هناك؟ 

س2 : عدد أشهر املعارك التي خاضها املسلمون يف العراق وبالد فارس مبينااً ما ييل : 
أ -  الدولة التي كانت حتكم العراق.

ب - تاريخ تلك املعارك.
ج - نتائجها.

يف  إليه  الدعوة  جماالت  بني  اإلسالم.  نرش  عىل  اإلسالمي  الفتح  أثناء  املسلمون  القادة  ركز   : س3 
العرص الحارض.

س4 : قارن بني قوات املسلمني والفرس يف معركة القادسية موضحااً ما ييل : 
)أسامء القادة - حتليل سري املعركة وبنينّ رأيك يف نتيجة املعركة مع ذكر السبب(

س5 : صحح الكلامت التي حتتها خط يف العبارات التالية : 
أ - كان املجاهد املثنى بن حارثة قائد جيش املسلمني يف معركة هناوند.

ب - قتل يزدجرد عام 31هـ يف حلوان.
ج - متكن املسلمون من فتح املدائن سنة 13هـ.

د - بلغ عدد جيش الفرس يف معركة هناوند 150ألف مقاتل بقيادة رستم.
س6 : ارسم خمططا تصور فيه فتح املدائن ، وحترك قوات املسلمني لفتح بالد الشام.
س7 : ميز بني الرأي الصائب وغري الصائب يف األمور التارخيية التالية مع التعليل : 

أ. القيادة الذكية - بعد اللـه- هلا تأثري واضح يف حتقيق النرص.

األســــــــــــــئـلــة
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ب. تنظيم اجليش وتقسيمه ليس رضوريًا يف خوض املعارك.
ج. ختيري املسلمني ألعدائهم باإلسالم، أو اجلزية، أو القتال كان خوفًا من البدء بالقتال.

س8 : كيف كانت معركة القادسية بداية النهاية يف سقوط عرش اإلمرباطورية الفارسية؟
س9 : استنتج األهداف العسكرية واإلسرتاتيجية واالجتامعية من بناء مدينتي الكوفة والبرصة.

س10: اكتب أسباب ما ييل : 
 .  أ ــ تسلق بعض جنود املسلمني أسوار دمشق بقيادة خالد بن الوليد

المسلمين في  المجاهدين  الروم، وارتفاعها لدى  المعنوية عند جيش  الروح  ــ تدهور  ب 
معركة اليرموك.

ج ــ أمهية فتح مرص بعد فتح بالد الشام.
س11: )بانتصار املسلمني يف الريموك تقرر مصري بالد الشام( من خالل العبارة السابقة استنتج أسباب 

انتصار املسلمني يف تلك املعركة.
س12: )دارت بني املسلمني والروم معركة بحرية ضارية أظهر فيها املسلمون أروع رضوب الشجاعة 

والتضحية حتى مكنهم اللـه من أعدائهم( استخلص من العبارة السابقة ما ييل : 
أ ــ اسم املعركة التي دارت بني الطرفني .

ب ــ العام الذي حدثت فيه.
ج ــ نتائج هذه املعركة .

د ــ رأيك يف أحداثها ونتائجها.
س13: بني أمهية تأسيس مدينة الفسطاط بالنسبة للمسلمني.
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أ- احملاولة األوىل 

ملا ويل معاوية بن أيب سفيان اخلالفة سنة 41هـ 
وتصفية  اإلسالمية،  الفتوحات  استئناف  قرر 
الفرس،  الروم عى غرار ما حدث لدولة  دولة 
يف  القسطنطينية  لفتح  األوىل  املحاولة  فكانت 
معاوية  اختذ  الشاقة  املهمة  هلذه  وتنفيذًا  عهده 

اخلطة التالية : 
1 - استكمل بناء القوات الربية التي دفعها إىل 

القسطنطينية وأتبعها بإمدادات مستمرة طوال مدة احلصار للمدينة.
2 - أعدَّ قوة بحرية قوامها 1700 سفينة لتعمل مع القوات الربية عى تضييق احلصار حول املدينة.

حارصت القوتان الربية والبحرية القسطنطينية فرتة من الزمن، تم فيها فتح اجلزر الصغرية الواقعة رشقي بحر 
إجيه، وقد صمدت القسطنطينية للحصار بسبب مناعة أسوارها، وحصانة موقعها عى خليج القرن الذهبي انظر 
اخلريطة شكل )17( ، واستخدام الروم النار اإلغريقية التي فتكت بسفن املسلمني، وسوء األحوال اجلوية التي 

أرضت باألسطول اإلسالمي. لذلك اضطر املسلمون إىل االنسحاب بعد أن قتل عدد كبري منهم.

شكل )17( خمطط القسطنطينية

الفصل
الفتوحات اإلسالمية يف عهد األمويني )41 – 132هـ(الثاني

أواًل : امليدان الشمالي البيزنطي :

1 ــ حماوالت فتح القسطنطينية : 
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)1( هي املدن الواقعة يف مناطق احلدود.

ب ــ احملاولة الثانية : 

كانت يف عهد سليامن بن عبد امللك، حيث استعد املسلمون لفتح القسطنطينية مرة ثانية، فتجمع ما يقرب 
القوات  زحفت  ثم  بحرية،  قطعة  ألف  من  يقرب  ما  املسلمون  وأعد  دابق  مرج  يف  جماهد  ألف   120 من 
الربية والبحرية حتى وصلت قرب أسوار القسطنطينية وقاموا بمحارصهتا برًا وبحرا، ويف أثناء ذلك تويف 
إمرباطور الروم، كام تويف سليامن بن عبد امللك فخلفه عمر بن عبد العزيز الذي فضل االنسحاب عام 99هـ 

عى البقاء يف طقس شديد الربودة مع نقص يف املؤن. 

اإلسالمية  الثغور)1(  فهامجوا  اإلسالمية،  الدولة  يف  الداخلية  باألحداث  املسلمني  انشغال  الروم  انتهز 
واستولوا عى بعضها، كام هامجوا أرمينية وسواحل سورية ، ويف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان تم 
اسرتداد الثغور اإلسالمية ، وإخضاع أرمينية وإعادة تنظيم الصوائف والشوايت، وفتح عدد من حصون 

األعداء مثل: مرعش وعمورية وأنطاكية، انظر اخلريطة يف الشكل )18( .

2 ــ ميدان الثغور الربية مع الروم يف الشمال :

شكل )18( الفتوحات األموية يف آسيا
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أ ــ املرحلة األوىل : انظر اخلريطة يف الشكل )19(
أراد معاوية  استكامل مرشوع املسلمني يف فتح شامل إفريقيا، فعهد بذلك إىل قائده معاوية بن حديج وايل 
إفريقية عام 45هـ ، وقد متكن من االستيالء عى قابس وبنزرت وسوسة، وجلوالء، ثم خلفه القائد عقبة 
بن نافع عام 50هـ الذي نجح يف هزيمة الروم والرببر يف عدة مواقع وبنى مدينة القريوان ؛ لتكون قاعدة 

للمسلمني واختط فيها مسجده الذي مل يلبث أن حتول إىل جامعة ومركز إشعاع فكري يف املنطقة.
ويف عام 55هـ حل القائد أبو املهاجر دينار حمل عقبة بن نافع يف والية إفريقية، وقد اتبع أبو املهاجر سياسة 
اللني واملداراة مع الرببر، مما أدى إىل اعتناق أعداد كبرية منهم اإلسالم من بينهم زعيمهم )كسيلة( واستطاع 

أبو املهاجر بتحالفه مع الرببر أن جيتاز املغرب األوسط »اجلزائر« حتى مدينة تلمسان.
وفي عام 62هـ في عهد يزيد بن معاوية تولى عقبة بن نافع والية إفريقية للمرة الثانية، وتمكن خاللها من 

فتح بالد املغرب :

ثانــيًا : امليدان اإلفريقي :

شكل )19( الفتوحات اإلسالمية يف شامل إفريقيا
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مواصلة فتح الجزائر والتوغل حتى وصل طنجة في المغرب األقصى على شواطئ المحيط األطلسي، 
وهناك قال قوله المأثور : )اللهم اشهد أني بلغت المجهود ولوال هذا البحر لمضيت في البالد أقاتل 

من كفر بك حتى ال يعبد أحد سواك(.
وقد تغير موقف كسيلة من المسلمين لما ارتد عن اإلسالم وتحالف مع البيزنطيين في معركة تهودة)1( 
عام64هـ واستطاع هذا التحالف االنتصار على المسلمين واستشهد فيها عقـبة بن نافع وأبو المهاجر، 

وكان من أبرز نتائج هذه المعركة ضياع بالد المغرب من المسلمين. انظر الخريطة رقم )19(.

ب ــ املرحلة الثانية : 

اإلفريقي،  الشامل  يف  الفتح  استئناف  عى  عزم  )65-86هـ(  مروان  بن  امللك  عبد  إىل  اخلالفة  آلت  ملا 
وإعادة الوجود اإلسالمي إىل تلك البالد فبعث جيشًا بقيادة حسان بن النعامن متكن من استعادة القريوان 

وقتل كسيلة ثم استمر يف فتح بالد املغرب حتى أصبح شامل إفريقيا كله بيد املسلمني.

وملا توىل اخلالفة الوليد بن عبد امللك )86-96هـ( عني موسى بن نصري واليًا عى إفريقيا، وقد اتبع سياسة 
مرنة مع الرببر، وعلمهم قواعد اإلسالم، ثم قام بغزو املغرب األقىص حتى شواطئ املحيط األطلنطي 
وفتح طنجة، وجعل عليها طارق بن زياد، وبعدئذ اجته موسى لتقوية األسطول اإلسالمي، هبدف توفري 
األمن واالستقرار للوجود اإلسالمي يف الشامل اإلفريقي وببسط املسلمني سلطاهنم عى شامل إفريقيا يف 

الرب والبحر أصبح الطريق أمامهم مهيئًا إىل األندلس.

 )1( )ال يزال مكان املعركة يعرف باسم »سيدي عقبة« بالقرب من بكرة يف جنوب قسنطينة(.

ثالثًا : امليدان األوروبي

فتح األندلس يف عهد الوليد بن عبد امللك : 
1 ــ خطة الفتح : 

وضع قائد املسلمني موسى بن نصري خطة عسكرية دقيقة لفتح األندلس، وكانت هذه اخلطة تتألف من جزأين مها : 
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األول : يقوم عى أساس إرسال رسايا استطالعية إىل سواحل األندلس اجلنوبية بقيادة طريف بن مالك 
عام 91هـ ثم العودة إىل املغرب.

الثاين : العبور الشامل إىل األندلس، حيث قام طارق بن زياد عام 92هـ بقيادة جيش مكون من سبعة 
آالف جماهد بعبور املضيق، وقد نجحت عملية العبور، وفتح املسلمون اجلبل املطل عى املضيق الذي 
سمي من يومها جبل طارق وأقاموا فيه قواعد عسكرية : حلامية ظهر اجليش يف حالة االنسحاب وملا علم 
لوذريق ملك القوط األسبان بعبور املسلمني، مجع جيشًا كبريًا لقتاهلم، فأرسل طارق يطلب من موسى 
ابن نصري املدد فأمده بخمسة آالف جماهد، وبذلك أصبح جمموعة جنود املسلمني 12ألف جماهد، بينام 

وصل عدد قوات لوذريق إىل مئة ألف مقاتل تقريبًا.
2ــ معركة شذونة :

التقى املسلمون بقيادة طارق بجيش لوذريق ملك أسبانيا القوطي يف معركة شذونة يف وادي لكة عام 
92هـ وقد دامت هذه املعركة ثامنية أيام انترص فيها املسلمون ، وُقتَل لوذريق ثم انطلق اجليش اإلسالمي 
معني،  باجتاه  فرقة  كل  ذهبت  فرق  عدة  إىل  جيشه  بتقسيم  طارق  وقام  القوط،  املنهزمني  فلول  يالحق 

ففتحت إحداها قرطبة، وأخرى غرناطة، وثالثة بقيادته فتحت طليطلة عاصمة إسبانيا يف ذلك الوقت.
3 ــ موسى وطارق يواصالن فتح األندلس : 

بعد النجاح العسكري الذي أحرزه طارق بن زياد، عرب موسى بن نصري عام 93هـ املضيق الستكامل فتح 
األندلس وتعزيز الفتح اإلسالمي فيها ، ومعه جيش قوامه 18 ألف جندي، وسار يف اجتاه غريب األندلس. 

ففتح إشبيلية وماردة، وواصل مسريه حتى التقى مع طارق بالقرب من طليطلة.
تابع اجليشان تقدمهام نحو الشامل حيث فتح املسلمون عددا من املدن مثل : رسقسطه وبرشلونة، واستمر 
املسلمون يف التقدم حتى وصلوا إىل جبال الربتات يف أقىص شامل إسبانيا سنة 95هـ وهكذا أصبحت شبه 

جزيرة إيبرييا حتت سيطرة املسلمني باستثناء بعض املناطق يف اجلزء الشامل الغريب واألجزاء الرشقية.
ومتكن عبد العزيز بن موسى بن نصري الذي استخلف عى حكم األندلس من فتح األجزاء الرشقية يف 

األندلس. انظـر اخلريطة يف الشكل رقم )20(.
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مل يتمكن املسلمون من فتح الركن الشاميل الغريب يف منطقة جليقية؛ لوعورة مسالكة، وبرودة مناخه؛ 
وهلذا اعتصمت بجباله فلول اجليش القوطي بزعامة أحد قواده ويدعى بالي )PELAYO(. ومتكنوا 
من مقاومة حصار املسلمني يف جبل كوفادونجا الذي يسميه العرب الصخرة أو صخرة بالي. ومن 

هذه البؤرة الصغرية نبتت دولة إسبانيا مرة أخرى.

شكل )20( فتوحات األمويني يف األندلس

الفتوحات يف جنوب فرنسا :
حني فتح املسلمون األندلس عربوا شاماًل إىل فرنسا ففي عهد عمر بن عبد العزيز )99-101هـ( عرب السمح 
ابن مالك اخلوالين جبال الربتات عام 100هـ. وتوغل يف البالد الفرنسية، ففتح مدينة أربونة حتى وصل 
إىل مشارف طولون حيث دارت معركة حاسمة استشهد فيها القائد السمح بن مالك، وانسحب املسلمون 

بقيادة عبد الرمحن الغافقي إىل مدينة أربونة.
* أرش إىل مدينة أربونة عىل اخلريطة رقم )21(.
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ويف عهد هشام بن عبد امللك عام 125/105هـ تابع عنبسة بن سحيم الكلبي حركة الفتوح اإلسالمية فيام 
وراء جبال الربتات، ففتح إقليم بروفانس يف جنوب بالد الغال )الفرنجة( ثم مدينة ليون، ثم توغل يف إقليم 
برجنديا حتى وصل إىل مدينة أوتون يف أعايل هنر الرون، ثم سار حتى وصل إىل مدينة سانس التي ال تبعد سوى 
100ميل عن باريس وهي أبعد نقطة وصلها املسلمون يف فرنسا إال أن العدو قطع عى عنبسة خط الرجعة، 
فاستشهد عام 107هـ . ويف سنة 114هـ عرب عبد الرمحن الغافقي وايل األندلس جبال الربتات، وفتح بوردو 
غريب غالة، ثم التقى مع شارل مارتن )أي شارل املطرقة( ملك الفرنجة يف معركة )تور بواتيه( الشهرية التي 
بدأت بتفوق املسلمني يف بادئ األمر إال أن املعركة انتهت لصالح الفرنجة واستشهاد عبد الرمحن الغافقي ومعه 

كثري من املسلمني لذلك عرفت هذه املعركة باسم بالط الشهداء)1(. فانسحب املسلمون بعدها إىل أربونة.
ولقد توقفت الفتوحات اإلسالمية يف األندلس بعد هذه املعركة ، بسبب الفتن الداخلية التي حلت باملغرب 
واألندلس، وبقى هذا الثغر والبلدان املجاورة له يف شامل الربتات تشكل خط دفاع قوي للمسلمني يف 
انتهت سيادة املسلمني عى جنويب فرنسا. انظر  األندلس حتى سقطت بيد الفرنجة عام 141هـ حيث 

اخلريطة يف الشكل رقم )21(.

شكل )21( الفتوحات اإلسالمية يف جنوب فرنسا )بالد الغال(
)1( )كلمة البالط نسبة إىل طريق روماين مبلط )مرصوف( قديم دارت عنده املعركة(
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بدأت فتوحات املسلمني يف بالد ما رواء النهر يف عهد معاوية بن أيب سفيان  عى يد قائده املهلب 
ابن أيب صفرة، غري أن العمليات يف تلك البالد مل تتخذ طابع الفتح املنظم إال يف عهد اخلليفة الوليد بن 
عبد امللك سنة )86هـ 96هـ(. وذلك أثناء والية احلجاج بن يوسف الثقفي عى العراق، حيث أصدر 
احلجاج أمره إىل قتيبة بن مسلم الباهيل - قائد املسلمني يف خراسان - بالتوجه نحو بالد ما وراء النهر 
لفتحها . وبالرغم من املقاومة الشديدة التي واجهها قتيبة من أهايل تلك البالد إال أنه استطاع أن يفتح 
ممالكهم الواحدة بعد األخرى حيث بدأ بمملكة طخارستان وفتح قاعدهتا بلخ ثم اجته إىل مملكة الصغد 
وفتح مدهنا الصغرية مثل : نسف وبيكند ثم استوىل عى مدهنا الكبرية مثل: بخارى وسـمرقند، ثم اجته 
الشكل رقم )22( وقد  للخريطة يف  ارجع  الصني.  أمالك  الشاش وفرغانة، واقرتب من  إىل  بعد ذلك 

رابعًا : الفتوحات يف امليدان اآلسيوي

شكل )22( الفتوحات األموية يف بالد ما وراء النهر والسند وأطراف الصني
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حرص قتيبة عى حرق األصنام التي وجدها يف تلك البالد، وكان من نتائج هذا الفتح العظيم أن أخذ 
أمثال:  واملحدثني  الفقهاء،  أئمة  فيها  وظهر  النهر،  وراء  ما  بالد  عم  حتى  رويدًا  رويدًا  ينترش  اإلسالم 
البخاري، كام ظهر فيها جماهدون أشداء من األتراك كان هلم فضل كبري يف الفتوحات اإلسالمية يف العرص 

العبايس عى عهد الغزنويني. 

الذين  الراشدين  اخللفاء  أيام  منذ  السند  بالد  إىل  دعوته  ونرش  اإلسالمي  النفوذ  مد  يف  املسلمون  فكر 
بدأت يف عهدهم الفتوحات اإلسالمية الفعلية خارج اجلزيرة العربية، وقد قام املهلب بن أيب صفرة وايل 
خراسان بأول حماولة للوصول لبالد السند وفتحها، ثم حتقق ذلك يف خالفة الوليد بن عبدامللك عندما 
بعث احلجاج بن يوسف الثقفي وايل األمويني عى العراق قائده الشاب حممد بن القاسم الثقفي بقوات 
برية وبحرية، زحف هبا حتى وصل ثغر الديبل »كراتيش حاليًا« وهي أهم مدينة يف هذا اإلقليم آنذاك. 
املدينة  فيها سنة 89هـ. ودخل  انترص  بعد معركة  املهمة  املدينة  القاسم فتح هذه  وقد استطاع حممد بن 
وبنى فيها مسجدًا. ثم تقدم بعد ذلك داخل بالد السند، وأخذ يفتح مدنه واحدة تلو األخرى. خصوصًا 
بعد انتصاره عى ملك السند »داهر« يف معركة دارت بينهام، واستعمل فيها داهر الفيلة، لكن حممد بن 
القاسم تغلب عليه وقتله. وقد واصل ابن القاسم تقدمه حتى بلغ مدينة »امللتان« جنوب بالد البنجاب 
واستوىل عليها بعد حصار دام حوايل ستة أشهر، بذلك نجح يف فتح بقية بالد السند، حيث وصل إىل 

حدود كشمري سنة 92هـ.
ارجع للخريطة يف الشكل رقم )22( وأرش إىل املدن السابقة.

فتح بالد السند :
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س1: حدد العدد الصحيح يف أحداث فتح القسطنطينية يف الفراغات التالية: 
) أ ( أعد معاوية بن أيب سفيان قوة بحرية لفتح القسطنطينية قوامها ............... سفينة. 

 ......... يقارب من  ما  القسطنطينية  لفتح  بن عبدامللك  اخلليفة سليامن  )ب( جتمع يف عهد 
جماهد. 

س2: أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة: 
) أ ( امتد الفتح اإلسالمي إلفريقيا خالل العهد الراشدي إىل ...... و..........  بينام شمل 

العهد األموي .............
)ب( متكن املسلمون بقيادة حسان بن النعامن من استعادة ...................

)ج( ُعنّي ........... واليًا عى إفريقية يف عهد الوليد بن عبدامللك. 
) د ( التقى القائد عبدالرمحن الغافقي مع ............ ملك الفرنجة يف معركة ........... التي 

انتهت باستشهاده. 
)هـ( التقى املسلمون بقيادة ............. بجيش لوذريق يف معركة ...........

) و ( بقيت مدينة أربونة بيد املسلمني حتى عام ....... حيث سقطت بيد الفرنجة.
)ز( أول من قاد جيوش املسلمني لفتح أسبانيا .........................
)ح( متكن حممد بن القاسم الثقفي من فتح بالد .......................

س3: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس :
- بلغت الفتوحات اإلسالمية أقىص اتساع هلا يف اهلند، حيث وصلت إىل حدود
                                                                                          )باكستان - كشمري - خراسان(.

س4: اذكر سبب ما يأيت: 
.  أ ( انسحاب املسلمني من حصار القسطنطينية يف عهد معاوية (

األســــــــــــــئـلــة
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)ب( استعامل القادة املسلمني سياسة اللني واملرونة مع الرببر.
)ج( استشهاد عنبسة بن سحيم الكلبي.

) د ( تسمية معركة تور بواتيه باسم بالط الشهداء. 
)هـ( نجاح حممد بن القاسم الثقفي يف فتح بالد السند.

س5: قارن بني حماولة فتح القسطنطينية يف عهد كل من معاوية  وسليامن بن عبدامللك. مربزااً دور 
اخلليفتني يف الفتح.

س6: ابد رأيك حول أثر األحداث الداخلية يف الدولة األموية عىل الفتوحات اإلسالمية.
س7: أجب بعالمة )√( هناية العبارة الصحيحة وعالمة )×( هناية العبارة اخلطأ فيام ييل مع تصحيحها :

هزيمة  بسبب  الشهداء  بالط  معركة  بعد  األندلس  في  اإلسالمية  الفتوحات  توقفت   ) أ   (
المسلمين فيها.                                                                                                                    )         (
)ب( التقى طارق بن زياد بموسى بن نصري عند طليطلة.                                              )         (

فتح  قبل  املهاجر معهم  فتح تونس، وموقف أيب  بعد  الرببر  س8: وضح دور موسى بن نصري مع 
اجلزائر، مبديااً رأيك يف سياسة كل منهام.

س9: )لقي الفاحتون صعوبات مجة يف فتح بالد املغرب(. بم تفرس ذلك.
س10: استعرض مجيع املناطق التي تم فتحها من قبل املسلمني يف فرنسا، موضحااً رأيك يف جهود 

القادة املسلمني. 
س11: اكتب مذكرة تارخيية فيام يأيت: 
) أ ( معركة شذونة عام 92هـ. 

)ب( خطة فتح األندلس. 
س12: ما النتائج التي ترتبت عىل انتصارات قتيبة بن مسلم الباهيل يف فتوحاته؟

س13: حتدث بأسلوبك عن دور حممد بن القاسم الثقفي يف فتح بالد السند.
س14: تتبع باختصار دور احلجاج بن يوسف الثقفي يف الفتح اإلسالمي.
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س15: من اخلريطة التي أمامك اكتب البيانات املطلوبة يف الفراغات التالية: 
) أ ( املنطقة املشار إليها بالرمز )●( هي ........... وتم فتحها يف عهد اخلليفة ...................(

)ب( جرت حماولتان لفتح املنطقة املشار إليها بالرمز )●( يف عهد اخلليفة ............... واخلليفة 
.................... ولكن مل يكتب هلا النجاح.

)ج( متكن أبواملهـاجر دينـار من اجتياح املنطقة المشار إليها بالرمـز  )●( وهي ..................
) د ( قام القائد موسى بن نصري بفتح املنطقة املشار إليها بالرمز )●( وهي ..................... حتى 

شواطئ املحيط األطليس يف عهد اخلليفة الوليد بن عبدامللك. 

تعاون مع زمالئك يف رسم خريطـة الفتوحات اإلسالمية، بحيث تبني خط سري فتوحات كٌل من 
قتيبة بن مسلم وحممد بن القاسم، ثم علقها عى حائط املدرسة.
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شكل )23( فتوحات العباسيني يف آسيا

الفصل
الفتوحات اإلسالمية يف العصر العباسي  )132-656هـ(الثالث

أواًل : مـــيــدان آســـــيا الصغرى :

متثلت احلروب يف هذا امليدان بني املسلمني والبيزنطيني باملعارك التي حدثت بني الطرفني عى طول سلسلة 
جبال طوروس، ذات احلصون املنيعة والتي متكن العباسيون من فتحها، وبالتايل النفاذ إىل داخل آسيا الصغرى 

حتى مضيق البسفور، وضم أجزاء كبرية منها إىل الدولة اإلسالمية. )انظر اخلريطة شكل 23(.

بعد أن استقرت أمور الدولة العباسية واجه اخلليفة أبوجعفر املنصور )136 158هـ( اخلطر البيزنطي، 
فقام بعدة أعامل منها : 

1 ــ جهاد اخللفاء العباسيني يف بالد الروم : 
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)1(  )حيرض املعلم من أحد املصادر التارخيية رسالة نقفور، ورد الرشيد عليها، ويعرضها عى الطالب يف الفصل(.

) أ ( إعادة حتصني الثغور اإلسالمية وتنظيم وسائل الدفاع عنها، وجعل هلا إدارة مستقلة، وحشد فيها 
آالف املقاتلني واملرابطني، ومنحهم املزارع والبيوت، وأنفق عليهم األموال. 

)ب( نظم الصوائف والشوايت، وجعلها تسري يف غاراهتا وفق تنظيم معني، حيث امتازت محالت الثغور 
الشامية عى البيزنطيني بأهنا كانت برية وبحرية يف آن واحد، فكان لذلك أثره يف نجاحها، وهكذا استطاع 
املنصور بتنظيمه هذا من وضع حٍد ألطامع البيزنطيني وتعدياهتم، وجعلهم يعرضون دفع اجلزية له مقابل 

إيقاف الغارات عليهم. 

واصل اخلليفة املهدي )158-169هـ( حتصني الثغور ووجه محالت متتابعة نحو بالد الروم، فنجحت يف 
اخرتاق آسيا الصغرى حتى وصلت إىل البسفور، ودمرت احلصون البيزنطية التي مرت هبا؛ فاضطرت عى 

إثرها اإلمرباطورة )إيرين( - الوصية عى عرش بيزنطة - إىل طلب الصلح وتعهدت بدفع اجلزية سنويًا.

وأما اخلليفة هارون الرشيد )170-193هـ( فقد أقام منطقة دفاعية تقع بني الثغور الشامية وشامل سورية، 
أطلق عليها اسم العواصم؛ ليعتصم فيها اجلند، وجعل قاعدة تلك املنطقة )منبج(. ورتب هلا جيشًا بشكل 
دائم. كام اهتم بإنشاء حصون أخرى جديدة، وأسند قيادهتا إىل ابنه املؤمتن. ولتقوية مركز الدولة العسكري 
بشكل عام ؛ اهتم بتقوية اجليش حتى أصبح أقوى جيوش العامل يف ذلك الوقت، وقام بمحاربة اإلمرباطورة 

)إيرين( التي نقضت االتفاق وأرغمها عى دفع اجلزية. فاستمرت يف دفعها حتى توفيت. 

إىل  وأرسل  اهلدنة،  نقض  )187هـ/802م(  سنة  البيزنطي  العرش  األول  نقفور  اإلمرباطور  توىل  وملا 
الرشيد رسالة ملؤها الغرور، وطلب فيها أن يرد اجلزية التي سبق أن دفعتها إيرين، فغضب الرشيد، ورد 
عليه)1( ثم خرج حلربه عى رأس جيش قوامه 135ألف مقاتل، وتوغل يف آسيا الصغرى حتى بلغ مدينة 
هرقلة املسامة اليوم )أركل( فحارصها وفتحها عام )191هـ(. ثم حتول الرشيد إىل أنقرة حيث لقي نقفور 
الطرفني، دفع بموجبه  اتفاق بني  الرشيد، وعقد  بانتصار  انتهت  الوطيس،  بينهام معركة حامية  ودارت 

نقفور اجلزية. ويف عام 193هـ ُقتل نقفور عى يد أحد البلغار، كام ُتويف الرشيد يف العام نفسه. 
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)1( يربط املعلم بني ما فعله ثيوفيل يف زبطرة وبني ما يفعله أعداء اإلسالم ضد املسلمني.

احلصون  عى  بنفسه  يقودها  أن  يرتدد  مل  التي  محالته  واصل  )198-218هـ(  اخلالفة  املأمون  توىل  وملا 
الرومية فاحتًا احلصن تلو اآلخر، وملا اعتى ثيوفيل عرش القسطنطينية أغار عى زبطرة يف عام )222هـ(. 
إىل  الثغور  أهل  فخرج  احلفالت)1(.  له  فأقيمت  القسطنطينية،  إىل  وعاد  رهيبة،  مذبحة  فيها  وأحدث 
املعتصم مستغيثني فتأثر املعتصم كثريًا الستغاثة امرأة مسلمة وقعت يف أرس الروم قائلة: )وامعتصامه(. 
وأقسم ليقودن هو بنفسه محلة سار هبا إىل عمورية )مسقط رأس ثيوفيل( وينتقم حلادث زبطرة، فتقدم 
دكت  عنيف  قتال  بعد  له  واستسلمت  عمورية  حارص  ثم  وفتحها  أنقرة  نحو  )223هـ(،  عام  املعتصم 
خالله األسوار، وخربت املباين، وُأرس من فيها، وبذلك بر املعتصم بقسمه. )ارجع للخريطة يف الشكل 

رقم 23 وحدد موقع زبطرة وعمورية(. 

وقد خلد الشاعر أبومتام هذه األحداث يف قصيدته الشهرية التي مطلعها : 
يف حـده احلـد بني اجلـد واللعب  السيف أصدق إنباء من الكتب     

ومنها قوله :
اًل معسولة احَلَلِب  عنك املنى ُحفَّ يا يوم وقعة عمورية انرصفت     

2 ــ عصر الدويالت اليت انفصلت عن اخلالفة العباسية : 

دخلت الدولة العباسية بعد املعتصم باللـه يف دوٍر ضعف فيه اخللفاء، وتكالبت عى الدولة املشكالت 
املختلفة، مل يتمكن اخللفاء أن يقودوا احلمالت اهلجومية ضد الروم ؛ إذا ُألقيت مسؤولية قيادة الصوائف 
والشوايت عى كاهل قادة الثغور، وحكام األقاليم املستقلة، والسالطني الذين سيطروا عى اخلالفة نفسها، 

حيث قاد هؤالء مجيعًا احلمالت التي وصلت إىل البحر األسود والقسطنطينية نفسها. 
) أ ( الدولة الطولونية : 

يف عهد اخلليفة املعتمد توىل أمحد بن طولون أمر الثغور الشامية، وأحرز انتصارات عى اإلمرباطور باسيل؛ 
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مما اضطره إىل طلب الصلح، إال أن ابن طولون رفض الطلب؛ ألنه مل يكن يف صاحله. 

)ب( الدولة احلمدانية : 

خالل فرتة ضعف اخللفاء العباسيني توغل الروم يف آسيا الصغرى يف عهد قسطنطني السابع، واستولوا 
عى بعض الثغور اإلسالمية، إال أن سيف الدولة احلمداين تصدى هلم وأحلق هبم اهلزيمة، كام حارهبم يف 

أرمينية وكثري من الثغور وانترص عليهم. 

)ج( دولة السالجقة : 

كانت اإلمرباطورية البيزنطية قد استغلت ضعف اخللفاء العباسيني، فسيطروا عى آسيا الصغرى، وهددوا 
أطراف الشام الشاملية، فتصدى هلم املسلمون بقيادة ألب أرسالن وملا كان جيش البيزنطيني يفوق جيش 
املسلمني بالعدد والعتاد، وأن ال مفر من وقوع املعركة، فقد وقت ألب أرسالن للمعركة واختار أن يكون 
ر  ذكَّ بالنرص، كام  للمجاهدين  يدعون  املنابر  اخلطباء عى  فيها  يكون  الذي  الوقت  يوم اجلمعة يف  اللقاء 

جنده باجلهاد وأمهيته لنرصة املسلمني. 

وقد وقعت بني الطرفني معركة مالذكرد الشهرية سنة 463هـ التي انترص فيها املسلمون عى البيزنطيني، 
وَأرسوا األمرباطور رومانوس، ومل يطلق ألب أرسالن رساحه إال بعد أن دفع فدية كبرية. وقد نتج عن 
آسيا  أمالكهم يف  للمسلمني  أعادوا  كام  املعنوية،  ارتفعت روحهم  أن  للمسلمني  احلاسم  االنتصار  هذا 

الصغرى بعد أن توغلوا حتى وصلوا حدود القسطنطينية عاصمة البيزنطيني وهددوا أوروبا. 

ثانيًا : مــيـــدان الـهــــند : 

الهند بعد قضائهم على الخالفة األموية، وقد عمل الخليفة أبوجعفر المنصور  حكم العباسيون بالد 
)136-158هـ( عى توسيع رقعة الدولة اإلسالمية يف تلك البالد، فوىل هشام بن عمرو التغلبي عى 

أواًل: فتوحات اخللفاء العباسيني : 
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السند، ففتح كشمري، وامللتان، وقندهار، )انظر الشكل 24(، وقد عني اخلليفة املهدي )158-169هـ( 
بنرش اإلسالم يف بالد السند عناية كربى، إال أن األوضاع الداخلية للبالد وانقسام القبائل العربية املقيمة 

هناك أضعف املركز السيايس للخالفة. 

سامها  مدينة  وبنى  القيقان،  منطقة  ففتح  موسى،  بن  عمران  اهلند  حكم  توىل  باللـه  املعتصم  عهد  ويف 
البيضاء، وأسكنها اجلند ؛ مما ساعد عى مواصلة الفتوح اإلسالمية وتثبيتها. 

شكل )24( فتوحات العباسيني يف اهلند

ثانيًا: الفتوحات يف عصر الدويالت اليت انفصلت عن اخلالفة العباسية : 

)أ( عهد الدولة الغزنوية 366-582هـ :

ظهر الفتح اإلسالمي يف اهلند أيام الدولة الغزنوية عى أوسع نطاق، حني رشع الغزنويون بطرق أبواب 
القارة اهلندية يتوغلون فيها بعد أن أقاموا هلم دولة يف غزنة ضمت سجستان، وأغلب بالد ما وراء النهر. 



122

الفتح عى يد )سبكتكني(  بدأ ذلك  البالد، وقد  الفتح اإلسالمي احلقيقي هلذه  بداية  فكان فتحهم هذا 
مؤسس الدولة الغزنوية، ثم محل اللواء السلطان حممود الغزنوي، فتابع الغزوات إىل هذه البالد، ومتكن 

من نرش اإلسالم يف ربوعها. 

)ب( عهد الدولة الغورية )582-602هـ( :

بعد وفاة السلطان حممود الغزنوي جتزأت دولته وضعفت، فاستوىل عليها الغوريون األفغان، وقد حافظ 
يف  اإلسالم  نرش  عى  يعمل  أخذ  ثم  الضياع،  من  اهلند  يف  املسلمني  أمالك  عى  الغوري  حممد  السلطان 

األرايض اهلندية. 

)ج( عهد دولة املماليك )602-686هـ( :

عمل السلطان اململوكي شمس الدين ألتمش عى اسرتداد ما فقده املسلمون من البلدان التي سبق أن 
فتحوها يف اهلند، كام عمل عى نرش اإلسالم هناك، واعتنى بالعلوم والعمران. وبعد وفاة ألتمش ُشغل 

زعامء املامليك بتحصني بالدهم ووقايتها من خطر املغول الوثنيني.

)د( دولة املغول : 

توىل حكم اهلند بعد املامليك ملوك من سالالت كثرية كاخللجيني وغريهم وانتهى أمرهم بقيام الدولة 
املغولية املسلمة يف اهلند، وسيطرهتا عى أقاليم كثرية يف قارة آسيا، وكان )أورانغ زيب( من أبرز ملوكها. 

ثالثًا : ميدان صقلية وإيطاليا : 

استقرت األمور يف إفريقية )تونس( لبني األغلب يف عهد اخلليفة العبايس هارون الرشيد، فأخذوا يتطلعون 
إىل نرش اإلسالم فيام وراء سواحلهم، فقرر زيادة اللـه بن إبراهيم بن األغلب فتح جزيرة صقلية، وكان الروم 
فيها قد أغاروا عى السواحل اإلفريقية املسلمة، وخربوا بعض املنازل وألقوا الرعب يف قلوب السكان؛ 
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فوجد زيادة اللـه يف ذلك الترصف من قبل الروم 
حملة  فأعد  الجزيرة،  تلك  لغزو  مباشرًا  سببًا 
تزيد على مائة ألف مقاتل عام 212هـ ، بقـيادة 
القاضي أسد بن الفرات فقيه القريوان، فهامجت 
حتى  مدهنا  بفتح  وبدأ  صقلية،  جزيرة  احلملة 
وصل إىل مدينة رسقوسة، فحارصها املسلمون 
من الرب والبحر، وقد استشهد ابن الفرات وكثري 
من رجاله أثناء احلصار ؛ فتوىل القيادة حممد بن 
أسوار  يقتحم  أن  استطاع  الذي  اجلواري  أيب 
داخل  املسلمون  توغل  ثم  ويفتحها.  املدينة 
اجلزيرة وفتحوا عددًا من مدهنا بعد أن خاضوا 
معارك ضارية مع الروم، استشهد فيها عدد كبري 
من مقاتيل املسلمني ؛ مما اضطر ابن أيب اجلواري 

إىل طلب النجدات من القريوان، فأرسل له أمريها زيادة اللـه بن األغلب 20ألف مقاتل، وقد ُتويف ابن أيب 
اجلواري، فخلفه يف قيادة املسلمني ؛ زهري بن غوث الذي حارص مدينة بالرمو )العاصمة( الواقعة شاميل 
اجلزيرة مدة طويلة، ثم دخلها املسلمون عام 216هـ. فأصبحت تلك املدينة معقاًل حصينًا للمسلمني يف 
جزيرة صقلية ومركزًا لوالهتم طوال مدة وجودهم فيها، ومن ذلك املركز القريب من الرب اإليطايل أخذ أولئك 

الوالة يتطلعون لغزو إيطاليا، حيث نجح املسلمون يف االستيالء عى بعض املواقع يف الرب األورويب.

شكل )25( صقلية وإيطاليا

رابعًا : ميدان النوبة والسودان : 

عى الرغم من اتفاقيات عدم االعتداء املعقودة بني النوبيني وقادة املسلمني ووالهتم يف مرص إبان 
العهدين الراشدي واألموي، إال أن النوبيني وكذلك قبائل البَجة كانوا خيرقون تلك االتفاقيات 
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كلام وجدوا فرصة مواتية لغزو صعيد 
مرص. )انظر الشكل 26(، وإليقاف 
تعدياهتم بعث إليهم اخلليفة املأمون 
عبداللـه  بقيادة  جيشًا  216هـ  عام 
بن اجلهم فانترص عليهم، وأرس ملك 
وانتهى  بغداد،  إىل  وأرسله  البَِجة 
والنوبيني  البَِجة  إذعان  إىل  األمر 
من  املسلمني  ومتكني  اجلزية  لدفع 

التوغل يف بالد النوبة. 

النوبة  ملك  امتنع  674هـ  عام  ويف 
إىل  باإلضافة  اجلزية،  دفع  عن 
املسلمني هناك، فسري  اعتداءاته عى 
عسكرية  محلة  بيربس  الظاهر  له 

متكنت من هزيمة النوبيني. وضم السودان للدولة اإلسالمية. وبعدها أصبح عبداللـه بن سابو 
الذي اعتنق اإلسالم ملكًا عى النوبة؛ فأدى إسالمه إىل فتح أبواب اهلجرة إىل بالد النوبة، واعتناق 

أعداد غفرية من النوبيني اإلسالم وتالشى العنرص النويب شيئًا فشيئَا. 

شكل )26( ميدان النوبة والسودان

للنيل،  الرشقية  الصحراء  السودان، والتي كانت تسكن  الكربى يف  القبائـل  قبيلة من  البِجة 
وقد تالشت معاملها بسبب املصاهرة بينها وبني العرب املسلمني. 
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س1: أكمل الفراغات التالية بكلامت صحيحة: 
) أ ( استطاع سيف الدولة احلمداين التصدي للروم خالل عهد اإلمرباطور .......

)ب( من أهم نتائج معركة مالذ كرد أرس ......... الذي افتدى نفسه بـ........، كام توغل 
املسلمون بعد هذه املعركة حتى وصلوا إىل حدود ......

)ج( أقام اخلليفة الرشيد منطقة دفاعية جديدة أطلق عليها اسم ....... لـ........ فيها اجلند. 
) د ( بنى عمران بن موسى يف اهلند مدينة ......... وأسكن فيها ...............

)هـ( تم فتح املسلمني للعاصمة صقلية عام ........................
)و( تسلم القائد ............. قيادة جيش فتح صقلية بعد وفاة ابن أيب اجلواري.

س2: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات املتعددة: 
) أ ( اعتنق عبداللـه بن سابور ملك النوبة اإلسالم يف عهد الدولة

                                                                         )العباسية، اململوكية، الطولونية(. 
)ب( أرسل املأمون جيشًا لقتال قبائل البجة يف عام )116-206-216هـ(. 

س3: أجب )بنعم( أو )ال( مع التعليل يف احلالتني: 
ثالثني  فتح  باللـه  املعتصم  أخاه  هلا  وجه  كام  رومية،  حصون  عدة  املأمون  اخلليفة  فتح   ) أ   (

حصنًا.
)ب( انترص اخلليفة الرشيد عى اإلمرباطورة »إيرين« وفرض عليها اجلزية.

)ج( رفض أمحد بن طولون طلب الصلح الذي عرضه عليه اإلمرباطور باسيل.

األســــــــــــــئـلــة
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البيزنطيني،  أطامع  من  احلد  اإلسالمية  للغارات  بتنظيمه  املنصور  أبوجعفر  اخلليفة  )استطاع  س4: 
وتعدياهتم عىل الدولة اإلسالمية(. ناقش تلك العبارة.

س5: كيف أرغم هارون الرشيد اإلمرباطور نقفور عىل دفع اجلزية؟ وما رأيك بذلك؟
س6: تتبع اهتامم اخللفاء العباسيني بالثغور اإلسالمية موضحااً أمهتيها.

الفاحتني  فعل  وبني  بينه  قارن  222هـ؟  عام  زبطرة  يف  ثوفيل  اإلمرباطور  فعله  بام  رأيك  ما  س7: 
املسلمني عند انتصارهم.

س8: كيف ترى شخصية املعتصم باللـه من خالل قصته يف فتح عمورية؟
س9: خلص أحداث معركة مالذ كرد مستخلصااً أسباب انتصار املسلمني فيها.

س10: اذكر سبب ما يأيت: 
) أ ( توقف الفتوحات اإلسالمية يف أرض اهلند يف عهد املامليك بعد وفاة ألتمش. 

)ب( يعد فتح الغزنويني للهند بداية الفتح اإلسالمي احلقيقي هلا. 
)ج( ضعف املركز السيايس للخالفة يف عهد املهدي يف بالد السند.

) د ( تطلع زيادة اللـه بن األغلب لفتح صقلية.
)هـ( طلب حممد بن أيب اجلواري النجدات من القريوان. 

212هـ،  عام  صقلية  عىل  األغلب  بن  اللـه  زيادة  محلة  أحداث  أهم  عن  بأسلوبك  حتدث  س11: 
مستخلصااً أهم النتائج. 

س12: خلص الدور التارخيي الذي قام به هؤالء القادة معرب عن رأيك بذلك الدور : 
هشام التغلبي - ألتمش - أسد بن الفرات - زهري بن غوث. 

س13: صغ بأسلوبك املواقف التي أعجبتك من القادة يف عرص الدولة العباسية مبينااً سبب إعجابك هبا .
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1 ــ )عندما قرر السلطان ألب أرسالن مواجهة العدو اختار أن يكون اللقاء يوم اجلمعة يف الوقت 
الذي يكون فيه اخلطباء عىل املنابر يدعون للمجاهدين بالنرص(.

يف ضوء ما سبق اكتب عن أسباب إجابة اللـه لعباده ونرصه هلم، وآداب ورشوط ذلك، مدعاًم 
إجابتك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

2 ــ اخرت البحث يف أحد املوضوعني التاليني : 
) أ ( دور حممود الغزنوي يف نرش اإلسالم يف اهلند.

)ب( أمهية نرش اإلسالم بتطبيق تعاليمه. 
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شكل )27( الفتوحات العثامنية يف أوروبا

الفصل
الفتوحات اإلسالمية يف عهد العثمانينيالرابع

أواًل: امليدان األوروبي وجزر البحر املتوسط والشمال اإلفريقي : 

من عهد الغازي عثمان حتى عهد بايزيد الثاني )699 - 918هـ( :

تتـركز أهـداف الفـتوحات 
العثامنية يف هذا امليدان عى نرش 
اهلدف؛  هذا  ولتحقيق  اإلسالم 
العـثـامنيون  السـالطني  اعتـنى 
بإعـداد قـواتـهم ومنـها فـرقـة 
سلسلة  وخاضوا  )اإلنكشارية( 

من املعارك الربية والبحرية. 

اإلنكشارية : اسم أطلق عى 
فرقة املشاة يف اجليش العثامين 
املسامة بالرتكية )يني جري( 

وتعني اجليش اجلديد
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البوسنة  الصرب،  رومانيا،  بلغاريا،   : مثل  عـديـدة  دوالً  وتضم  أوروبا  قارة  من  الشـرقي  الجـنوب  في  البلـقـان  جـزيـرة  )شـبة   )1(
والهرسك، ألبانيا(.

)2( )نسبة إلى إقليم كوسوفو جنوبي يوغسالفيا سابقًا (. 

 ) أ ( يف آسيا الصغرى : 

البيزنطية، ونجح يف توسيع رقعة  الدولة  لواء اجلهاد ضد  العثامنية  الدولة  الغازي عثامن مؤسس  محل 
البيزنطية يف  ابنه أورخان عى السياسة نفسها فاستوىل عى املدن  البيزنطيني، وسار  دولته عى حساب 

غريب آسيا الصغرى.

)ب( يف شبة جزيرة البلقان :)1(.

تطلع أورخان إىل الرب األورويب الرشقي فعربت جيوشه مضيق الدردنيل، ومتكنت من فتح جزء من بالد 
البلقان قبل أن توافيه املنية، وخلفه يف القيادة ابنه مراد الذي متكن من فتح أدرنة عام 762هـ. 

1 ــ يف عهد الغازي عثمان وابنه أورخان :

2 ــ يف عـــهــــــد مــــراد األول : 

يف العام التايل لفتح أدرنة توىف أورخان، فخلفه ابنه مراد األول، الذي بادر بنقل مركز الدولة العثامنية إىل 
مدينة أدرنة. ثم قام باهلجوم عى دول البلقان، وفتح مدنًا كبرية مثل: صوفيا وسالونيك كرد فعل عى 

النوايا العدوانية لدول البلقان )انظر الشكل 27( ، وكان من نتائج هذا اهلجوم : 

) أ ( ظهور الدولة العثامنية كدولة قوية يف املنطقة، واعرتاف الدول املجاورة هلا بقوهتا.

عام  قوصوه)2(  معركة  يف  هبم  التقى  الذي  مراد،  ضد  الرصب  ملك  بزعامة  البلقان  دول  حتالف  )ب( 
791هـ. وانتهت املعركة بانتصار العثامنيني، وقتل ملك الرصب، كام قتل مراد غدرًا عى يد أحد 

جرحى جنود الرصب، فتوىل القيادة ابنه بايزيد األول. 
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)1( )مدينة تقع شمال بلغاريا(
)2( )أسر بايزيد بعد هزيمته في معركة أنقرة عام 804هـ على يد التتار بقيادة تيمورلنك، وظل أسيرًا عند تيمورلنك حتى ُتوفى عام 805هـ(

شكل )28( خمطط لفتح القسطنطينية

كان من نتائج انتصارات العثامنيني دعوة 
املسلمني،  ضد  صليبية  حرب  إىل  البابا 
فتزعم ملك املجر جيشًا قويًا من فرسان 
من  بايزيد  ومتكن  الغربية،  أوروبا  دول 
يف  األورويب  باجليش  اهلزيمة  إحلاق 
ثم  799هـ،  عام  نيقوبولس)1(.  معركة 
توقفت الفتوحات العثامنية يف هذا امليدان 
خالل فرتة حكم حممد األول بن بايزيد؛ 
نتيجة انشغال هذا السلطان يف إعادة بناء 
قوة الدولة العثامنية)2(، األمر الذي مكن 

3 ــ يف عهد بايزيد وحفيده مراد الثاني : 

ذلك  عن  ونتج  العثامنيني،  ضد  شكل  قد  كان  الذي  األورويب  التحالف  هزيمة  من  الثاين  مراد  خليفته 
فتح بعض املدن يف البلقان واالنتصار يف معركة وارنة )فارنا( عى املجريني عام 848هـ . ثم انترص عى 

املجريني أيضًا يف معركة قوصوه الثانية عام 852هـ . ) راجع اخلريطة يف الشكل )27( (. 

) أ ( فتح القسطنطينية :

عزم حممد الثاين عىل فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية.

* هل تؤيد هذه األسباب؟ وملاذا؟ * ملاذا عزم حممد الثاين عىل فتح هذه املدينة؟   

4 ــ يف عهد حممد الثاني : 
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عام   )1( الرئيسية  البوابات  من  دخولها  من  وتمكنوا  المدينة  العثمانيون  حاصر  الهدف  لهذا  وتنفيذًا 
857هـ. ودارت معارك شديدة في شوارع المدينة قتل خاللها اإلمبراطور البيزنطي، ولنجاح محمد 
ودور  المساجد  بها  وشيَّد  لدولته  عاصمة  وجعلها  بـ»الفاتح«،  لقب  المدينة؛  هذه  فتح  في  الثاني 

الحكم. )انظر الشكل 28(.

ب - يف شبه جزيرة البلقان :

 قاد حممد الفاتح عدة محالت عى بالد الرصب أسفرت عن ضمها إىل الدولة العثامنية، كام قاد معارك 
عدة ضد اليونان وألبانيا نتج عنها ضم اليونان وألبانيا إىل الدولة العثامنية، كام عقد صلحًا مع البندقية. 

كان من أهم رشوطه : 

* ضم كثري من اجلزر التابعة للبندقية إىل الدولة العثامنية.   

* دفع البنادقة مبلغًا من املال مقطوعًا.   

* دفع جزية سنوية.  

جـ -  يف البـحـر األســود :

طرابزون  مملكة  توجد  حيث  األسود،  البحر  أجزاء من سواحل  اإلسالم عى  بنرش  الفاتح  حممد  اهتم   
النرصانية، ومستعمرات تابعة جلمهورية جنوه، واستطاع السلطان العثامين فتح تلك األماكن، كام متكن 
من التحالف مع خانات القرم ضد جنوه والقبيلة الذهبية)2(. وهبذا التحالف أصبح خانات القرم ضمن 
التبعية العثامنية وهلذه اإلنجازات؛ فقد عدَّ حممد الفاتح من أقدر حكام عرصه، كام مكنته من تثبيت دعائم 

الدولة العثامنية، ألربعة قرون تالية. 

)1( )يستنتج المعلم من الطالب خطة محمد الثاني في هذا الفتح، والذي سبق دراستها في المرحلة المتوسطة(.
)2( )القبيلة الذهبية هي: جيش مغولي عرف بهذا االسم لروعة معسكر قائده باطوم، الذي كان حفيدًا لجنكيز خان(.
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اتبع بايزيد الثاين سياسة والده حممد الفاتح التي كانت هتدف إىل زيادة مساحة الدولة العثامنية، لكن صادفت 
بايزيد الثاين لتحقيق هذه السياسة عدة مشكالت. مع الدول املجاورة، وأمهها املواجهة مع البندقية. 

ثم  ومن  واحد،  وقت  يف  أعدائه  جماهبة  عدم  يف  تتلخص  مرنة  سياسة  اتباع  إىل  بايزيد  اضطر  ذلك  إزاء 
هادن بعضهم وأنشأ عالقات دبلوماسية مع بعض دول أوروبا، بل وساعد بعضها عسكريًا حني أيقن 
أن ذلك خيدم مسألة احلفاظ عى حدود دولته، وقد نشبت حرب بني العثامنيني والبولنديني عام 901هـ، 
أدت إىل فتح بايزيد لعدة مدن هامة من مقاطعة ملدافيا. أما رودس فقد فشل بايزيد يف السيطرة عليها، 
ثم قامت احلرب بني العثامنيني والبنادقة؛ وأسفرت عن فتح بايزيد مدينة ليبانتو عام 905هـ. ونتج عن 
القوى،  توازن  األوروبية كعامل رئييس يف  السياسة  العثامنية يف  الدولة  أوروبا ظهور  بايزيد يف  حروب 

وبداية سيطرة األسطول العثامين عى البحر املتوسط.

توىل سليم األول احلكم عام 918هـ. خلفًا لوالده وقبض عى احلكم بيد قوية، واستطاع سليم التعامل مع 
أعدائه كل عى حده، ومتكن يف النهاية من توسيع مساحة الدولة، وتدعيم مركزها الدويل عن طريق: 

ـ االنتصار عى الصفويني يف معركة جالديران عام 920هـ .
ـ القضاء على الدولة المملوكية في الشام ومصر)1(، ودخول الحجاز وأجزاء من اليمن سلميًا تحت 

العثمانية.  السيادة 
ـ انتزاع اجلزائر من األسبان يف عام 924هـ . انظر الشكل )29(.

)1( )يف الشام يف معركة مرج دابق قرب حلب 922هـ، ويف مرص معركة الريدانية قرب القاهرة عام 923هـ(.

5 ــ يف عهد السلطان بايزيد الثاني :

6 ــ يف عهد السلطان سليم األول :

من عهد السلطان سليم األول حتى إلغاء الخالفة العثمانية )1343هـ( : 
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شكل )29( خريطة امتداد الدولة العثامنية يف أقىص اتساعها

* هل كانت سياسة سليم األول خمتلفة عن سياسة والده؟ كيف؟
* هل تؤيد هذه السياسة؟ وملاذا؟

انقسام  الذي استغل  السلطان سليامن عام 926هـ،  ابنه  العرش  السلطان سليم األول اعتى  بعد وفاة   
أوروبا إىل معسكرين أحدمها بزعامة النمسا، واآلخر بزعامة فرنسا؛ وذلك لتحقيق سياسته اخلارجية يف 

التوسع وهبذا متكن من: 

) أ ( فتح بلغراد عام 929هـ.

)ب( فتح جزيرة رودس. 

)ج( السيطرة عى املجر واالكتفاء بتبعيتها دون إحلاقها بالدولة العثامنية. 

)د( مهامجة النمسا وحمارصة فينا دون فتحها. 

7 ــ فتوحات السلطان سليمان القانوني :
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)1( )يطلب املعلم دور حكومة اململكة يف االهتامم باحلجاج، وتسهيل طرق وسبل تأدية احلج ومحاية احلجيج(

ثم  وفتح جزيرة قربص،  النمسا،  بمهامجة  قام  الذي  الثاين،  السلطان سليم  السلطان سليامن،  بعد  توىل 
خلفه مراد الثالث الذي فتح جزيرة كريت. وبفتح العثامنيني لقربص وكريت وغريها من اجلزر تأكدت 
عثامنية؛  بحرية  إىل  األسود  البحر  العثامنيون من حتويل  كام متكن  املتوسط،  البحر  السيادة يف رشقي  هلم 
نتيجة للتحالف العثامين ضد روسيا واملجر، ويف الوقت نفسه بدأت أصوات اخلانات )حكام وسط آسيا 
حلفاء العثامنيني( تتصاعد ضد الروس؛ وذلك ملنعهم احلجاج)1(، والتجار املسلمني من استخدام الطريق 
العثامنيني  انتباه  الوضع  هذا  أثار  ولقد  إسرتاخان.  طريق  وهو  قبل،  من  يسلكونه  كانوا  الذي  الرئييس 
وبدأوا يف وضع اخلطة لتطويق دولة فارس من الشامل، إال أن هذه اخلطة فشلت بسبب وقوف الروس 
انتهت بعقد  مع الفرس، واستمرت احلرب بني العثامنيني وخصومهم الروس والفرس سنوات طويلة 

معاهدة قرص شريين سنة 1049هـ . 

ثانيًا : ميدان جنوبي اجلزيرة العربية واهلند : 

يتناول هذا امليدان العمليات العسكرية بني املسلمني والربتغاليني، ويرتكز السبب الرئييس هلذه العلميات 
اجلزيرة  جنويب  من  أجزاء  عى  السيطرة  يف  تتلخص  والتي  املسلمني،  ضد  للربتغاليني  السيئة  النوايا  يف 
املنطقة، وحماولة الوصول إىل األماكن  التجارة اإلسالمية يف تلك  إفريقيا؛ للقضاء عى  العربية ورشقي 

اإلسالمية املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. )انظر اخلريطة يف الشكل 30(. 

1 ــ العمليات العسكرية يف هذا امليدان :

8 ــ األحداث بعد وفاة السلطان سليمان : 
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شكل )30( مواقع القتال بني املسلمني والربتغاليني يف العهد العثامين

بدأت هذه العمليات باستيالء الربتغاليني عى بعض املراكز التجارية اإلسالمية يف شامل إفريقيا واملحيط 
اهلندي مثل: جزيرة سوقطرة يف خليج عدن 911هـ ، ومضيق هرمز باخلليج العريب، وبعض املراكز عى 

سواحل اهلند. 

2 ــ بداية العمليات  العسكرية : 

3 ــ دور املماليك يف مساعدة حكام اهلند : 

قام املامليك يف مرص بإرسال األسطول املرصي الذي تعاون مع حكام اهلند، وهزم الربتغاليني يف بعض 
املراكز الساحلية باهلند؛ إال أن هذا األسطول حتطم عى يد الربتغاليني. 
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قدمت الدولة العثامنية املساعدة للمامليك التي متثلت يف : 

- إرسال األخشاب واملهندسني؛ لبناء أسطول مملوكي جديد يف البحر األمحر. 

- انتداب بعض البحارة العثامنيني للجهاد ضد الربتغاليني، غري أن هذه املساعدة مل متنع الربتغاليني من 
حماولة احتالل عدن وجدة؛ أماًل يف حتقيق حلمهم باحتالل مكة املكرمة واملدينة املنورة. 

4 ــ دور العثمانيني يف مساعدة املماليك : 

5 ــ جهود العثمانيني يف حماربة الربتغاليني : 

بعد أن أصبحت مصر والية عثمانية في عهد السلطان سليم األول عام 923هـ .

قام العثمانيون بما يلي : 

- السعي لطرد الربتغاليني من البحر األمحر، فاستولوا عى ميناء سواكن وعدن ومتركزوا يف اليمن، كام 
حاولوا طردهم من اهلند بمحارصة ميناء ديو، ولكن املحاولة فشلت يف حتقيق أهدافها، ومن ثم حول 
العثامنيون البحر األمحر إىل بحر إسالمي، حيث منعوا دخول السفن األجنبية إىل البحر األمحر، واستمر 

ذلك حتى القرن الثاين عرش اهلجري. 

- السيطرة عى مياه اخلليج العريب بالتمركز يف البرصة، والسيطرة عى األحساء، كام أهنم ساعدوا املسلمني 
يف سواحل إفريقيا الرشقية عى طرد الربتغاليني من هذه املناطق. 
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س1: أكمل اجلمل الناقصة فيام ييل : 
) أ ( حدثت معركة ليبانتو يف عام ..........هـ وانترص فيها املسلمون بقيادة ..........

)ب( مل يتمكن بايزيد الثاين من االستيالء عى جزيرة .................
)ج( استطاع السلطان سليم األول القضاء عى الدولة اململوكية يف .......... و..........

)د( كان من أبرز أعامل السلطان سليامن القانوين البحرية االستيالء عى ...........
)هـ( عقدت معاهدة قرص شريين يف عهد السلطان ............

س2: اكتب أسامء أهم خلفاء الدولة العثامنية مرتبة زمنيااً.
س3: )اتبع السلطان بايزيد الثاين سياسة والده الفاتح ولكنه اضطر إىل اتباع سياسة مرنة حتقق أهداف 

تلك السياسة( فرس ذلك.
س4: اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: 

) أ ( استطاع مراد الثاين هزيمة املجريني يف معركة                                   )جالديران-ليبانتو-فارنا(. 
)ب( من أهم املشاكل التي واجهت بايزيد الثاين املواجهة مع                    )ألبانيا-البندقية-املجر(. 
)ج( لقب حممد الثاين بعد دخوله القسطنطينية باسم                                 )الفاتح-الغازي-األول(. 
) د ( استوىل الربتغاليون عى جزيرة سوقطرة الواقعة يف )اخلليج العريب - البحر األمحر - خليج عدن(. 

املحيط           منطقة  يف  اإلسالمي  النفوذ  عى  القضاء  األوروبية  االستعامرية  احلروب  استهدفت  )هـ( 
                                                                                                      )اهلادي - اهلندي - األطليس(. 

س5: )ُعد حممد الثاين من أقدر حكام عرصه(. كيف استطاع تثبيت دعائم الدولة العثامنية ألربعة قرون؟
س6: رتب األحداث التارخيية التالية من األقدم إىل األحدث : 

معاهدة كارلوفتس - فتح أدرنه - معركة قوصوة - فتح بلغراد - فتح القسطنطينية - 
معركة جالديران.

س7: ملاذا قدم بايزيد الثاين املساعدة لبعض دول أوروبا؟، وماذا تستنتج من ذلك؟
س8: قيم فتح القسطنطينية مبينااً نتائج هذا الفتح؟

األســــــــــــــئـلــة
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س9: اذكر السبب ملا يأيت : 
) أ ( قيام كثري من املعارك البحرية يف عهد السلطان سليامن القانوين.

)ب( تقديم العثامنيني املساعدة للمامليك. 
)ج( توقف الفتوحات العثامنية يف أوروبا يف عهد حممد األول. 

س10: ما توقعاتك لآلثار التي يمكن أن تصيب اقتصاد العالم اإلسالمي بعد االستيالء على مراكزه التجارية؟
س11: أرخ ملا ييل : معاهدة قرص شريين - فتح القسطنطينية. 

س12: كيف كانت سياسة السلطان سليم األول يف التعامل مع أعدائه؟
س13: )رغم أن لسياسة التحالف العثامين الفرنيس نتائج هامة يف توسيع رقعة الدولة العثامنية إال أهنا 

أسفرت عن نتائج سلبية(. كيف جتمع بني هذين القولني؟
س14: اكتب مذكرة تارخيية فيام ييل : 

) أ ( أهم فتوحات السلطان سليامن القانوين. 
)ب( نتائج هجوم مراد األول عى دول البلقان. 

س15: حدد على الخريطة رقم )27( أهم المعارك التي حدثت في عهد الخالفة العثمانية بإحاطتها بدائرة. 
س16: فاضل بني املعارك التالية وفقااً لنتائجها : 

) أ ( معركة قوصوه         )ب( معركة جالديران          )ج( معركة القسطنطينية. 

1 ــ يقسم املعلم طالبه إىل جمموعات؛ لتقوم كل جمموعة باملشاركة يف األنشطة التالية: 
) أ ( التحدث عرب اإلذاعة املدرسية عن أهم اإلنجازات واخلدمات التي عملتها حكومتنا الرشيدة 

يف سبيل راحة حجاج بيت اللـه احلرام. 
)ب( رسم خريطة مكبرة للقارة األوروبية بالتعاون مع الزمالء يشار عليها باأللوان المختلفة إلى فتوحات 

الدولة العثمانية مع بيان ما تشير إليه األلوان في مفتاح الخريطة، ثم عرضها على حائط الفصل.
)ج( البحث يف مكتبة املدرسة عن احلرب العاملية األوىل، ثم مناقشة الزمالء بوجود املعلم عن تأثري 

احلرب العاملية األوىل عى الدولة العثامنية. 
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كان للسودان قبل ظهور اإلسالم عالقات 
جتارية مع مرص ومع بلدان املغرب، وكذلك 
اإلسالم  ظهر  وملا  العربية.  اجلزيرة  مع 
الفتوحات  وامتدت  العربية،  اجلزيرة  يف 
اإلفريقي،  والشامل  مرص  إىل  اإلسالمية 
يتاجرون  أخذوا  هناك،  املسلمون  واستقر 
املتعددة  القوافل  السودان مارين بطرق  مع 
وبالد  بمرص  السودان  تربط  كانت  التي 
املغرب. وقد اجتذب التاجر املسلم بأمانته 
سكان  من  كثريًا  خلقه  وحسن  ومعاملته 
يف  يدخلون  فأخذوا  اإلسالم  إىل  السودان 
انتشار اإلسالم  زاد  أفواجًا. ومما  اللـه  دين 

يف السودان: 
1 ــ استقرار القبائل العربية املسلمة بني السودانيني، وقيام مصاهرات واسعة النطاق بينهم.

2 ــ جهود دول شامل إفريقيا املسلمة يف هذا املجال. 
3 ــ جهاد عدد من القادة والعلامء املسلمني ودعوهتم يف هذه البالد. 

شكل )31( الدول اإلسالمية يف قارة إفريقيا

الفصل
بعض البلدان اليت انتشر فيها اإلسالم عن طريق الدعاة والتجاراخلامس

أواًل : يف قارة إفريقيا : 

)أ( دخول اإلسالم وانتشاره يف السودان : 
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)ب( انتشار اإلسالم يف الصومال : 
إليه،  العربية  القبائل  من  عدد  هجرة  عى  ذلك  ساعد  فقد  العربية؛  اجلزيرة  من  الصومال  لقرب  نظرًا 
واالستقرار يف مدنه وموانئه الكربى، وعندما ظهر اإلسالم لقي دعاته ترحيبًا عظياًم من القبائل الصومالية، 
واستجابة رسيعة منهم للدخول يف اإلسالم؛ لذلك توالت هجرات كثرية من التجار العرب إىل الصومال، 

وأصبحت هلم مصالح جتارية هناك. 

ثانيًا : يف قارة آسيا : 

ملا تأسست الدولة اإلسالمية وأخذت عى عاتقها فتح كثري من البلدان بغرض نرش اإلسالم، كانت أجزاء 
كثرية من اهلند من بني تلك البلدان التي تم فتحها، فبجانب الفتوحات العسكرية كان للخلفاء والقادة 
املصلحون  أولئك  فقام  اجليوش اإلسالمية،  مل تصلها  التي  املناطق  املسلمني جهود يف نرش اإلسالم يف 
بالدعوة إىل اإلسالم بالطرق السلمية، وإىل جانب ذلك قاموا ببناء املساجد وتوجيه الدعاة وقد نتج عن 

تلك اجلهود انتشار اإلسالم يف معظم أجزاء اهلند الوسطى والشاملية. )انظر اخلريطة يف شكل 32(.

)أ( انتشار اإلسالم يف اهلند : 

هناك عدة عوامل ساعدت عى نرش اإلسالم يف الصني منها : 
* استقرار اجلاليات)1( اإلسالمية. * نشاط التجار املسلمني واستخدام الطرق السلمية.   

دور التجار املسلمني : 
حافزًا  اهلند  إىل  اإلسالمية  الدولة  وامتداد  الصني،  وأطراف  النهر  وراء  ما  لبالد  اإلسالمي  الفتح  كان 
للتجار املسلمني؛ ألن يرتادوا بالد الصني الشاسعة األرجاء برًا وبحرًا، حاملني معهم منتجات الدول 
للتجار  املساعدات  تقديم  اهلند يف  الصني، وقد أسهم مسلمو  اإلسالمية، ويعودوا حمملني بحاصالت 

املسلمني للوصول إىل الصني بحرًا.

)ب( انتشار اإلسالم يف الصني : 

)1( )اجلاليات: هم الذين جلوا من أوطاهنم وهم مجاعة من الناس تعيش يف وطن جديد غري وطنهم األصيل(.
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دور اجلاليات يف نشر اإلسالم : 
الصني عى  التجارية هناك، فكان ذلك مدعاة لعطف حكام  تنشيط احلركة  اجلاليات عى  تلك  عملت 
تلك اجلاليات، ومنحها امتيازات واسعة أتاحت هلم فرص التنقل يف البالد، وممارسة نشاطهم الديني، 
وبناء املساجد)1(.كام سمحت هلم السلطات الصينية يف ميناء خانقو بتعيني قاض مسلم حيكم يف اجلاليات 
اإلسالمية هناك، ويؤمهم عند الصالة؛ فزاد بذلك عدد املسلمني يف الصني عن طريق هؤالء التجار الذين 

تصاهروا مع أهل البلد. 
الصني من  إىل  وفدوا  الذين  املسلمني  ازداد عدد  اهلجري؛  السابع  القرن  الصني يف  املغول  فتح  وعندما 
استعانوا  الصني  يف  سلطاهنم  املغول  ثبت  أن  وبعد  البالد.  من  شتى  أرجاء  يف  واستقروا  آسيا،  أواسط 

باخلربة املسلمة يف إدارة شؤون البالد املالية واإلدارية. 
* َمْن ِمْن ملوك املغول كان له دور يف نرش اإلسالم؟

شكل )32( انتشار اإلسالم يف شبه القارة اهلندية

)1( )يربط املعلم ذلك بجهود اململكة يف بناء املساجد ونرش اإلسالم خارج اململكة برضب أمثلة وعرض صور(.
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س1: أكمل اجلمل الناقصة فيام ييل : 
الفتوحات اإلسالمية ونرش اإلسالم يف ربوع .......... عن طريق محالت اخللفاء  أ ( استمرت   (

والقادة املسلمني. 
)ب( أسهم مسلمو اهلند يف تقديم املساعدات للتجار املسلمني للوصول إىل .............. بحرًا.

)ج( كان فتح املغول للصني يف القرن .............. اهلجري. 
س2: ما الذي زاد يف انتشار اإلسالم وتدعيم جهود التجار املسلمني يف السودان؟

س3: اذكر العوامل التي ساعدت عىل نرش اإلسالم يف الصني.

س4: خلص عىل شكل نقاط طرق انتشار اإلسالم يف السودان.
س5: كيف انترش اإلسالم يف الصومال؟

س6: فرس ما يأيت : 
) أ ( ازدياد عدد املسلمني يف الصني بعد فتح املغول هلا. 

)ب( عطف حكام الصني عى اجلاليات اإلسالمية.
س7: استنتج دور الفتوحات اإلسالمية يف انتشار اإلسالم.

س8: ما رأيك يف اآليت : 
) أ ( إن التمسك بتعاليم الدين اإلسالمي يؤدي إىل انتشار اإلسالم.

)ب( دور اجلاليات اإلسالمية يف الصني.

األســــــــــــــئـلــة

بالتعاون مع زمالئك ارسم خريطة مكربة لرشق وجنوب رشق آسيا توضح خط التجار املسلمني 
ثم  آسيا،  ابحث يف أحد األطالس اجلغرافية عن خريطة لرشق وجنوب رشق  أو  فيها.  ومراكزهم 

ارسمها يف كراستك مع توضيح خط سري التجار املسلمني عليها ومراكزهم فيها. 
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